
Hantering av personuppgifter FORSA 

Antaget av styrelsen för FORSA Riks 2021-06-17 

I detta dokument regleras hanteringen av personuppgifter inom FORSA samt de anslutna 

lokalföreningarna FORSA Mitt, FORSA Norr, FORSA Småland, FORSA Stockholm, FORSA 

Syd, FORSA Väst samt FORSA Östergötland. 

FORSA förvarar följande personuppgifter: 

- För- och efternamn 

- Postadress 

- E-postadress 

- Telefonnummer 

- Om medlemmen är student på grundnivå eller pensionär (ej möjligt att särskilja) 

Tillgången till personuppgifter ser ut enligt följande: 

- Hemsidesansvarig har tillgång till hela registret och hanterar backup. 

- Kassör på riksnivå har tillgång till uppgifter om betalande medlemmar i samtliga 

lokalföreningar. 

- De lokala kassörerna har tillgång till uppgifter om respektive lokalförenings betalande 

medlemmar samt personer som ansökt om medlemskap i respektive lokalförening men inte 

betalt. 

Vad används informationen till? 

- Namn och adress skickas av kassör på riksnivå till Socialvetenskaplig tidskrift för distribution. 

- E-postadresser och telefonnummer används för att skicka ut information om evenemang. 

- Uppgifter om studier/pension används för att justera medlemsavgifterna. 

Begränsningar i användning av personuppgifterna 

De lagrade uppgifterna används inom ramen för föreningens arbete samt distribution av 

Socialvetenskaplig tidskrift. Uppgifterna får inte användas i andra syften, exempelvis genom 

spridning av uppgifterna till annan aktör (med undantag för distribution av Socialvetenskaplig 

tidskrift). Detta motsätter dock inte att FORSA kan informera medlemmar om evenemang eller 

liknande som arrangeras av annan part.  

Lagring av uppgifter 

Personuppgifter sparas så länge individen är medlem i FORSA. Om en medlem vill lämna 

föreningen kontaktar denne sin lokalförenings kassör, kassören raderar då uppgifterna. 

Personuppgifter för de som inte betalt medlemsavgiften gallras via ett av följande två sätt: 

1. På initiativ av individen genom att denne hör av sig till lokalföreningens kassör. 

2. I september varje år kontaktar lokalföreningens kassör samtliga personer, som finns på listan 

över individer som inte betalt, och informerar om att uppgifterna gallras givet att 

medlemsavgiften inte betalas. 

 

 


