
 

 

Integritetspolicy  

 

För medicinsk personal som har uppdrag inom Rotary Doctors Sweden 

Du är upptagen i Rotary Doctors Sweden och Skandinaviska Läkarbankens register för 

sjukvårdpersonal. När du anmälde dig lämnade du diverse personuppgifter till registret och lämnade 

också ditt samtycke till de policys som täcker denna verksamhet. För registret gäller en 

integritetspolicy som finns på sidan: https://www.rotarydoctors.se/om-

oss/personuppgiftshantering/     

Om du ska åka på uppdrag kommer vi att behöva använda dina personuppgifter på fler sätt och då 

gäller denna policy. I och med att du anmälde dig till registret har du också samtyckt till denna policy.  

Personuppgifter kommer att användas på följande vis:  

1. Som läkare/sjukvårdspersonal på uppdrag behöver du ha kontakt med dina kollegor. De som 

arbetat på samma plats tidigare, de som kommer att vara på uppdrag samtidigt med dig och de som 

kommer att arbeta på samma plats senare.   

 

Vi kommer därför att:  

- Dela information om ditt namn, mejladress, postadress och telefonnummer med de läkare och 

tandläkare som du kommer att ha kontakt före, under och efter ditt uppdrag.  

- Lägga ut rapporter från dig om ditt uppdrag på en lösenordskyddad websida för att dela 

erfarenheter mellan läkare på uppdrag.  

För att verksamheten ska kunna fungera på ett bra sätt anser Rotary Doctors behöver vi dela denna 

information mellan ett fåtal individer som åker ut på uppdrag. Detta är nödvändiga kontakter för de 

som ska åka på uppdrag. Om du inte anser denna delning är berättigad kan du inte åka på ett 

uppdrag för Rotary Doctors.  

2. Rotary Doctors har en stor insamlingsverksamhet för att kunna finansiera verksamheten. Denna 

verksamhet vänder sig med information till främst Rotaryklubbar. Vi vill då också kunna visa den 

verksamhet som läkare/tandläkare representerar gentemot våra gåvogivare.   

Vi kommer därför att:  

- Använda information om ditt uppdrag i nyhetsbrev, på hemsidan och på sociala medier. Vi kommer 

också att tillfråga dig att bidra med input av text och bilder till denna information.  

- I vissa fall kommer vi att dela information om i vilken ort i Sverige du bor. 

- I vissa fall, med endast efter godkännande från dig, kommer vi att informera speciella Rotaryklubbar 

om din mailadress.  

 

Denna delning sker endast i samband med att ditt uppdrag är aktuellt samt om klubbar frågar om det 

finns en läkare/tandläkare som varit på uppdrag i närheten av klubben efter det att du kommit hem 

från uppdrag.  

Efter ditt uppdrag kommer vi också att fråga dig om vi kan informera lokalpressen i ditt område om 

att du har varit ute på ett uppdrag. Du får vid det speciella tillfället samtycka till om du vill detta eller 

inte.  
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Rotary Doctors har ett intresse av att informera nuvarande eller potentiella gåvogivare om vår 

verksamhet, vilket inkluderar information till Rotaryklubbar om de läkare/tandläkare eller annan 

sjukvårdspersonal som åker ut på uppdrag.  

Om du inte vill att vi använder din information på ovanstående sätt angående information till 

Rotaryklubbar ber vi dig att informera Rotary Doctors kansli innan du reser på ditt uppdrag. Då 

kommer vi inte att dela informationen så som den beskrivs under punkt 2.  

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.     

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. 

Hur du kontaktar oss 

För ytterligare information om personuppgiftshanteringen eller om du har frågor är du välkommen 

att kontakta oss på följande sätt: info@rotarydoctors.se 
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