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MIS och GDPR
GDPR är EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (2016/679) som träder i kraft 25 maj. Syftet med
GDPR är att alla EU-länder ska ha samma dataskyddslagar samt att ge medborgare mer kontroll över
hur och när deras uppgifter används. Alla företag, organisationer och myndigheter måste anpassa sig
efterndataskyddsförordningen samt den kompletterande nationella lagstiftningen avseende dataskydd,
även MIS. En viktig del är att informera om hur vi arbetar med dessa frågor.
Vilka personuppgifter hanterar MIS?
Personuppgifter som dataskyddsförordningen gäller är sådana som ensamt, eller tillsammans med
annan uppgift kan identifiera dig som specifik person. Exempelvis så kan ett postnummer antagligen
inte peka ut dig som individ, men tillsammans med ditt eventuellt ovanliga förnamn går det kanske.
När du är medlem i föreningen så ligger vissa av dina personuppgifter i vårt register. Uppgifter som vi
kan ha om dig som medlem är; förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, ort, e-postadress,
telefonnummer, roll/titel, födelseår, fakturaadress/jobbadress. I vissa fall har vi också uppgifter om
certifierad revisor, revisionsområde, utbildning, fortbildning och tidigare arbetsplatser.
Hur använder vi dina uppgifter?
Vi använder dina uppgifter för att be dig betala din medlemsavgift, skicka ut medlemstidningen
(MISsivet), inbjudningar och allmän information fron styrelsen via e-post och för att bokföra dina
betalningar. På våra sociala medier sparas bara ditt namn i LinkedIn. I övrigt hänvisar vi till de sociala
mediernas egna användavillkor vad gäller hantering av dina uppgifter. På vår hemsida finns en
cookiepolicy som förklarar hur du som besökare på vår webb får en liten “kaka” placerad på din dator
för att besök på vår sida skall gå smidigare och för att vi ska kunna se statistik om hur många
besökare vi har haft. Inga personuppgifter sparas i statistiken.
Vi behandlar personuppgifter på ett säkert sätt och vi tillämpar tekniska och organisatoriska åtgärder
för att skydda personlig information mot oavsiktlig eller olaglig radering, intrång, förändring samt
obehörigt avslöjande eller åtkomst.
Vilken information lämnas till andra?
Ingen information ur medlemsregistret lämnas till andra företag. Enskilda medlemmar kan vid
förfrågan få uppgifter från registret för att finna andra medlemmar inom t ex ett specifikt geografiskt
område eller bransch.
Var lagras uppgifterna?
Uppgifterna lagras idag i en löseordsskyddad dator med backup. I en framtid kan uppgifterna lagras
hos en leverantör som enligt lag är ett personuppgiftsbiträde och skyddar uppgifterna för all form av
spridning. Registret rensas årliga gällande avgående medlemmar och deras uppgifter.
Vid anmälan till en aktivitet sparas uppgifterna endast så länge behov finns vad gäller fakturakontroll
och kommunikation efter utbildningen/aktiviteten. Fakturor i ditt namn sparas enligt bokföringslagen i 7
år.
Vilka rättigheter och val har du?
Som medlem har du rätt att när som helst se vilken information vi har sparat om dig, korrigera dina
uppgifter eller begära radering av uppgifterna.Vi kan inte radera uppgifter om dig som fortfarande är
medlem. Vill du komma i kontakt med föreningen angående dina uppgifter vänligen kontakta oss på
kansli@miljorevisor.se.
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