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Personuppgiftslagen (PUL) och hanteringen av
föreningens medlemsregister
Enskilda medlemmar i vägföreningen har då och då frågat om de kan ta del av föreningens
medlemsregister, den s.k. medlemsmatrikeln. Styrelsen har undersökt med datainspektionen
om detta är förenligt med Personuppgiftslagen (PUL).
Enligt datainspektionen så är det inte förenligt med gällande lagstiftning att lämna ut
medlemsuppgifter om inte medlemmarna informerats om det i förväg och givit sitt
samtycke.
En annan viktig regel är att utlämnandet ska vara förenligt med syftet till varför
personuppgifterna samlats in. I Kummelnäs Vägförening är syftet med insamlandet av
personuppgifter och att upprätthålla ett register att kunna informera medlemmarna om
viktiga frågor, underlag för debitering etc. Syftet är inte att enskilda medlemmar ska
kunna få ta del av andras personuppgifter.
Det är en viktig princip att föreningens medlemmar ska känna att deras uppgifter är säkra hos
föreningen och att t ex skyddade personuppgifter inte kommer i fel händer.
Föreningens styrelse har utifrån ovanstående fattat beslut att inte lämna ut personuppgifter till
enskilda medlemmar. Beslutet är fattat utifrån vår tolkning av PUL, och principen att skydda
den enskilde individen.
Nedan har saxats några klargöranden som står att läsa på datainspektionens hemsida:
Fråga: Är det tillåtet att skicka ut medlemsregister till medlemmar via e-post?
Svar:

För att det ska vara möjligt krävs i första hand att medlemmarna fått information om
att medlemsregistret kan komma att skickas ut och samtyckt till detta. Man bör ta
hänsyn till att en medlem kanske inte vill att hans eller hennes uppgifter sprids till
övriga medlemmar via e-post. Det kan exempelvis finnas medlemmar som har
skyddad adress eller hemligt telefonnummer.
Dessutom är det viktigt att tänka på säkerhetsaspekterna. Av personuppgiftslagen
följer att den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Man bör
överväga om det är nödvändigt att genom exempelvis kryptering förhindra att
uppgifter kan läsas eller förvanskas när man ska skicka något med e-post.

Fråga: Är en förening skyldig att lämna ut sitt medlemsregister till en medlem som begär
det?
Svar:

Nej, till skillnad från offentliga myndigheter som måste tillämpa offentlighetsprincipen har inte privata företag, föreningar eller stiftelser någon skyldighet att
lämna ut sitt medlemsregister. Däremot har den registrerade rätt enligt
personuppgiftslagen att få ett registerutdrag över vilka uppgifter som finns
registrerade om sig själv.
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Varje enskild föreningsmedlem har rätt att få information om vilka uppgifter som
samlas in, syftet med insamling, hur uppgifterna kommer att användas och hur länge
uppgifterna kommer att sparas. Det är inte förenligt med PUL att spara
personuppgifter längre än vad syftet medger varför gallringsrutiner måste finnas.
Enskild föreningsmedlem har också rätt till ett registerutdrag där samtliga uppgifter
om den egna personen ska framgå. Föreningsmedlem kan begära att felaktiga
uppgifter rättas eller att några eller alla uppgifter i ett register tas bort.
Avgörande för om en datavärd får lämna ut personuppgifter är för vilket ändamål
denna samlat in de aktuella personuppgifterna. Enligt 9 § d) personuppgiftslagen får
personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det ändamål
för vilket personuppgifterna samlades in. Eftersom själva utlämnandet av
personuppgifter utgör en sådan behandling som avses i personuppgiftslagen så måste
alltså avsikten med utlämnandet av uppgifterna rymmas inom det ändamål som
uppgifterna ursprungligen samlades in för. Någon skyldighet att lämna ut
personuppgifter finns dock inte enligt personuppgiftslagen och det är den
personuppgiftsansvarige som har att göra bedömningen om utlämnandet är förenligt
med personuppgiftslagen.
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