Fysioterapeuterna (nedan kallat förbundet) Registerförteckning, uppdaterad 29 december 2021
De kategorier (grupper) Kategorier av
av personer som berörs personuppgifter
av behandlingen

Allmän beskrivning av tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder
enligt artikel 32 p. 1-2

Behandlingens
art

Ändamålet med behandlingen

Dokumentation av
Gallring enligt interna
lämpliga
gallringsregler.
skyddsåtgärder vid
sådan överföring
som avses i artikel
49 p.1 st2.
Medlemmar och, i
Namn,
Brandvägg, behörighetstilldelning,
Insamling,
Administration av medlemsuppgifter och
System- och
förbundet överför inte
Se föregående punkt Förbundet raderar personuppgifter
förekommande fall, före personnummer,
kryptering, policy, verktyg och
registrering,
medlemsavgifter. Ärendehantering, inklusive
driftleverantör CRM
uppgifter till tredjeland.
i enlighet med förbundets
detta medlemmar.
adress, e-post,
liknande. De av förbundet ingångna
lagring, ändring, rådgivning i arbetsrättsliga och fackliga frågor samt Arbetsgivare
Utrustning, inklusive
raderingsrutiner när de ändamål
telefonnummer,
personuppgiftsbiträdesavtalen reglerar läsning,
proffesionsfrågor. Hjälp att bli företrädd i
Skattemyndigheten
molntjänster finns inom
för vilka behandlingarna sker inte
anställningsuppgifter, bl.a. säkerhetsfrågor och uppfyller
utlämning,
domstolsprocesser och fackliga förhandlingar.
Akademikernas a-kassa EU/EES. Detta krav finns även
längre är aktuella, såvida inte
uppgifter om
kraven i dataskyddsförordningen.
radering.
Framställande av lönestatistik. Distribution av
Andra fackförbund,
med i de
behandlingen av uppgifterna är
utbildningsanordnare,
förbundstidningen Fysioterapi och nyhetsbrevet.
Saco
personuppgiftsbiträdesavtal
nödvändig för att bl.a. uppfylla en
examensår, lön,
Administration avseende deltagande i utbildningar, Försäkringsbolag
som förbundet har ingått
rättslig förpliktelse enligt
uppdrag, befattning,
seminarier och medlemsmöten. Administration av Tryckerier och
med parter som behandlar
unionsrätten eller svensk rätt, göra
ärenden, facklig
enkätutskick och medlemsundersökningar.
distributionsföretag
personuppgifter för
gällande eller försvara rättsliga
utbildning,
Administration för att medlemmen ska kunna ta del Riksarkivet
förbundets räkning.
anspråk, m.m. (se vidare artikel 17
medlemskap i facket,
av den inkomstförsäkring som ingår i
punkten 3 i
medlemsavgift,
medlemskapet. Bedrivande av
dataskyddsförordningen).
fackligt uppdrag.
kollektivavtalsförhandlingar. Viss marknadsföring
vad gäller möjligheten att erbjuda medlemmar olika
förmåner och liknande.

Kontaktuppgifter

Medarbetare och
förtroendevalda

Personnummer,
adress,
kontaktuppgifter till
anhöriga, lönearvodesuppgifter,
foto, medlemskap i
fackförening
(förtroendevalda), epost, telefonnummer,
sjukdom
(medarbetare)

Brandvägg, behörighetstilldelning,
kryptering, policy, verktyg och
liknande. De av förbundet ingångna
personuppgiftsbiträdesavtal reglerar
bl.a. säkerhetsfrågor och uppfyller
kraven i dataskyddsförordningen.

Insamling,
registrering,
lagring, ändring,
läsning,
utlämning,
radering.

Dataskyddsombud: Sweco
Sverige AB, Strandgatan 2,
852 31 Sundsvall, Telefon; 070414 66 94, E-post:
dataskyddsombud.ft@sweco.s
e

Externa kurs- och
eventdeltagare, externa
prenumeranter på
förbundstidningen
Fysioterapi

Namn, adress, i
förekommande fall ev.
matallergier
(kursdeltagare). Epost, telefonnummer.

Brandvägg, behörighetstilldelning,
kryptering, policy, verktyg och
liknande. De av förbundet ingångna
personuppgiftsbiträdesavtal reglerar
bl.a. säkerhetsfrågor och uppfyller
kraven i dataskyddsförordningen.

Insamling,
Administrera deltagande i kurser samt distribution
registrering,
av tidningen Fysioterapi.
lagring, ändring,
läsning,
utlämning,
radering.

Fullgöra kontrolluppgiftsskyldighet, administration
av lön, frånvaro, semester, personalstatistik,
föräldraledighet, administration av
användarbehörighet, säkerhet, information vid
akuta situationer. Administration av webbsida.

Kategorier av
mottagare som
uppgifter har eller ska
lämnas ut till

Överföring av uppgifter till
tredjeland eller
internationella
organisationer

Skatteverket, ITleverantör,
löneadministratör,
pensionsförvaltare,
Försäkringskassan,
VISMA/AGDA.

se ovan

Inte aktuellt, se
Se ovan
föregående punkt
under "överföring av
uppgifter till
tredjeland".

Lokalen där kursen
kommer att hållas,
distributörer av
tidningen och andra
trycksaker.

Se ovan

Inte aktuellt, se
Se ovan
föregående punkt
under "överföring av
uppgifter till
tredjeland".

Personuppgiftsansvarig:
Fysioterapeuterna, org.nr.
802002–0361, Box 3196,
10363 Stockholm, e-post:
kansli@fysioterapeuterna.se,
Företrädare: Therese
Barrington

