
 

 

 

Integritetspolicy  
 

För medicinsk personal som har uppdrag inom Rotary Doctors Sweden 

Du ska åka ut på uppdrag för Rotary Doctors Sweden. Du har tidigare lämnat diverse 

personuppgifter till registret och nu kommer vi också att fråga dig om diverse dokument.  

Du kan läsa om hur vi använder dina personuppgifter, på vilken laglig grund vi sparar dem 

och vilka rättigheter som du har på sidan: https://www.rotarydoctors.se/om-

oss/personuppgiftshantering/    Denna policy gäller för registrering i det register som finns 

över medicinsk personal samt för alla uppdrag inom både Rotary Doctors Sweden och 

uppdrag inom Skandinaviska Läkarbanken.  

 

Ytterligare information för dig som åker på uppdrag för Rotary Doctors Sweden 

1. De uppdrag som finns tillgängliga för läkare och tandläkare vill vi på ett enkelt sätt informera om.  

Vi kommer därför att:  

- På en speciell sida på www.rotarydoctors.se, ha listor över uppdrag och namn på läkare och 

tandläkare som skrivit upp ett specifikt uppdrag.  

När du anmäler dig för ett uppdrag får du därför information om att ditt namn sätts upp på listan och 

du får denna integritetspolicy. Genom din anmälan samtycker du till att du sätts upp på dessa listor.  

Om du av en speciell anledning inte vill sättas upp med namn på listan så har du rätt att inte bli 

uppsatt på listan genom att anmäla detta till Rotary Doctors kansli.  

 

2. Inom Rotary Doctors delar läkare/tandläkare ofta bostad med en kollega, läkarnas/tandläkarnas 

uppdrag överlappar också varandra, ofta en dag, i ett stafettsystem. Det är viktigt att ni som kollegor 

kan ha kontakt med varandra.  

Vi kommer därför att:  

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

tandläkare som du kommer att ha kontakt med under ditt uppdrag.  

För att verksamheten ska kunna fungera på ett bra sätt anser Rotary Doctors att vi har ett berättigat 

intresse av att 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.  

 

3. 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.  
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Vi kommer därför att:  

- Använda det fotografi som du skickar in till oss av dig själv i ett informationsblad som vi skickar ut 

till Rotaryklubbar.  

- Dela information om i vilken del av Sverige du bor och var du kommer att genomföra ditt uppdrag.  

- Dela din mejladress med Rotaryklubbar i Sverige, men inte ditt telefonnummer eller din adress.  

 

Denna delning sker 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 då samtycka till om du vill detta eller inte.  

Rotary Doctors anser att vi som organisation har ett berättigat intresse av att informera nuvarande 

eller potentiella gåvogivare om vår verksamhet, vilket inkluderar information till Rotaryklubbar om 

de läkare/tandläkare 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.  

 


