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           Föreningsutskick 

 

Alla behörigheter har tagits bort och nya 

behörigheter har lämnats ut där underlag 

inkommit. Kom ihåg att skicka/scanna in 

underlagen om ni inte gjort detta. Ni finner dem 

på hemsidan under logga in för medlemmar och 

föreningsverksamhet. Efter sommaren kommer 

ett personbiträdesavtal skickas ut till dem som 

innehar en behörighet i medlemsregistret. Vi 

har valt att först skicka ut en ansökan för att få 

ett  godkännande av föreningen så att rätt 

person får behörigheten. Samt var det enklast 

att ta bort alla behörigheter innan/under 

sommaren då det inte är lika mycket 

användande av registret under denna tid.  Vi har 

försökt att göra det så smidigt som möjligt för 

föreningarna i övergången. 

 

Den som behandlar personuppgifter har ofta en 

underleverantör som man för över uppgifterna 

till, i detta fall ni föreningar. En sådan part kallas 

personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträde 

är den som behandlar personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges räkning. För att stödja 

den ansvarige kräver GDPR att om man delar 

data med någon annan, till exempel en 

underleverantör, måste det finnas ett avtal som 

binder underleverantören till att följa lagens 

krav. Det är detta som är ett 

personuppgiftsbiträdesavtal. 

Biträdesavtalet reglerar bland annat att 

biträdet: 

•Bara behandlar personuppgifter enligt 

dokumenterad instruktion. 

•Se till att alla som behandlar uppgifterna har 

åtagit sig att iaktta konfidentialitet. 

•Upprätthåller en anpassat hög säkerhetsnivå 

såväl med rutiner som i utrustning. 

•Låter den ansvariga godkänna eventuella 

underbiträden samt tecknar biträdesavtal om 

biträde anlitas. 

• Bistår den ansvariga när någon registrerad vill 

utnyttja sina rättigheter. 

•Bistår den ansvariga kring säkerhet, 

dataintrång och andra skyldigheter. 

•Radera eller återlämna data vid avtalets 

upphörande. 

•Ge den ansvariga möjlighet att kontrollera att 

biträdet fullföljer sina skyldigheter ovan. 

 

 

Ansökan Max-behörighet Personuppgiftsbiträde 

                 Trevlig midsommar! 

 

MSB har nu meddelat att utbetalning troligen 

sker först i augusti. Vi betalar ut ersättning till er 

föreningar så fort detta har kommit in. Kom ihåg 

att redovisa om ni inte gjort det ännu, även ni 

som inte önskar ersättning. Detta för att vi skall 

kunna sammanställa rapporten till MSB.  

Kvitton skickas in eller scannas in till 

administration@civil.se  

Redovisningsformuläret finner ni på civils 

hemsida under inloggning för medlemmar- 

föreningsverksamhet och krisberedskapsveckan- 

redovisning. 

 

 

Ersättning krisberedskapsveckan 

http://www.civil.se/

