
 

 

Integritetspolicy för Rotarymedlemmar samt andra personer som anmält intresse av att få 

information om verksamheten 

Rotary Doctors Sweden (RDS) är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. Vi 
följer dataskyddsförordningen, GDPR. Detta betyder att vi respekterar din personliga integritet och 
din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskriver vi vilka uppgifter 
som används som finns i Rotarydistriktens register över medlemmar, för vilket syfte och hur RDS 
behandlar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss. 

Vad personuppgifterna används för och hur används de:  

I Rotarydistriktens register över Rotarymedlemmar finns personuppgifter om Rotarymedlemmar. 

RDS kan genom kontakt med distriktsrepresentanter för RDS eller andra distriktsfunktionärer få 

tillgång till information som gäller personuppgifter, t.ex. namn, adress, e-postadress samt 

telefonnummer. Dessa uppgifter används för att kunna utföra följande service:   

- Regelbundet informera om Rotary Doctors Sweden verksamhet.  

- Informera om speciella kampanjer och/eller erbjudande till Rotaryklubbar.  

- Informera förtroendevalda om den speciella ställning Rotary Doctors har inom Rotary i 

Sverige.  

- För att kunna kontakta Rotaryklubbar om insamlingar de gjort till Rotary Doctors, tacka för 

insamlade medel och för att få publicera information om denna verksamhet på Rotary 

Doctors hemsida och Facebook.  

- Utse personer som tilldelas Rotary Doctors Swedens utmärkelse Rotary Doctors Fellow, samt 

ha information om vilka personer som tidigare fått denna utmärkelse. 

Personuppgifter från Rotarydistrikts register kan samlas i en Excell lista som sparas i ett år. Detta 

gäller främst de som registrerats som kontaktpersoner från en specifik Rotaryklubb för Rotary 

Doctors Sweden.  

Personuppgifter för de personer som anmält sitt intresse för RDS verksamhet läggs till i registret för 

månadsbladet. Dessa personer har alltså efterfrågat information och därmed gett sitt samtyck till 

detta. Deras uppgifter sparas då tills samtycket dras tillbaka.  

Personer som mottagit Rotary Doctors Fellow-utmärkelsen sparas i en speciell lista.  

De personer som utsetts till distriktsrepresentanter för Rotary Doctors i de olika distrikten har också 

gett sitt samtycke att få regelbunden information från Rotary Doctors Sweden. I och med att de tar 

på sig rollen som distriktsrepresentant godkänner de också att deras namn mejladress och 

telefonnummer delas med andra Rotarymedlemmar och på hemsidan för att de ska kunna fullfölja 

sina uppgifter.  

Information om dessa personuppgifter överlämnas eller säljs inte till någon annan person, firma eller 

organisation.  De används inte i något som helst kommersiellt syfte. 

Laglig grund och rutiner för behandling av personuppgifter: 

 

Medlemmar av Rotaryklubbar har ett berättigat intresse att få information om Rotary Doctors 



Sweden, eftersom verksamheten är tätt knuten genom Sveriges Rotarydistrikt 2320-2410 till alla 

Rotaryklubbar och Rotarymedlemmar.   

Användning Laglig grund 

- Regelbundet informera om Rotary 
Doctors Sweden verksamhet.  

- Informera om speciella kampanjer 
och/eller erbjudande till Rotaryklubbar. 

- Information till de personer som agerar 
som distriktsrepresentanter för Rotary 
Doctors och är utsedda av distrikten. 
Namn, mail och telefonnummer till 
dessa personer ges också ut till 
Rotaryklubbar och nämns på Rotary 
Doctors hemsida. Detta ingår i 
uppdraget som distriktsrepresentant.   
  

Samtycke:  
De Rotarymedlemmar som har registrerats som 
kontaktpersoner för Läkarbanken för sin klubb 
eller för sitt distrikt i Rotarydistriktens register 
har gett sitt samtycke.   
 
De medlemmar som har kontaktat Rotary 
Doctors Sweden direkt och sagt att de vill få 
information om verksamheten har gett sitt 
samtycke.  
 
Distriktsrepresentanterna har gett sitt 
samtycke.  
 

- Regelbundet informera om Rotary 
Doctors Sweden verksamhet.  

- Informera om speciella kampanjer 
och/eller erbjudande till Rotaryklubbar.  

- Informera förtroendevalda om den 
speciella ställning Rotary Doctors har in 
Rotary i Sverige.  

- För att kunna kontakta Rotaryklubbar 
om insamlingar de gjort till Rotary 
Doctors, och för att få publicera 
information om denna verksamhet på 
Rotary Doctors hemsida och Facebook.  

Berättigat intresse: 
Styrelsemedlemmar och förtroendevalda på 
distrikts- och klubbnivå inom Rotary Sverige har 
ett berättigat intresse att få information om 
Rotary Doctors då detta är en viktig verksamhet 
inom Rotary Sverige.  
 
 

 

Dina rättigheter: 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi registrerar om dig och på vilken laglig 

grund. Vi rättar också uppgifter då vi får information om felaktigheter. Viss information kan vi radera 

på förfrågan från dig, men i vissa fall finns lagar som binder oss att behålla vissa uppgifter, t.ex. 

registrering av gåvogivare.    

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av berättigat intresse. 
Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns 
särskilda skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Du har rätt att inge eventuella 
klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Du kan kontakt oss genom: info@rotarydoctors.se 
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