
 
 

 

 

 

 

Inbördes arrangemang om gemensamt 
personuppgiftsansvar  

Inledning 

Av dataskyddsförordningens 26:e artikel framgår: ”Gemensamt personuppgiftsansvariga ska 

under öppna former fastställa sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt 

denna förordning, särskilt vad gäller utövandet av den registrerades rättigheter och sina 

respektive skyldigheter att tillhandahålla den information som avses i artiklarna 13 och 14, 

genom ett inbördes arrangemang, … ” 

Saco-S fullgör på förbundens uppdrag genom sin centrala och lokala verksamhet en del av 

det uppdrag som förbunden åtagit sig i relation till sina medlemmar.  

Varje medlemsförbund behöver förse Saco-S med personuppgifter avseende sina 

medlemmars namn, personnummer och uppgift om förbundsmedlemskap. Dessa uppgifter 

använder Saco-S för att fullgöra organisationens uppgifter enligt de regler som 

beslutsorganen bestämmer.  

Rätten att bestämma över ändamålen och medlen för den personuppgiftsbehandling som 

sker inom Saco-S ligger på såväl medlemsförbunden som på Saco-S. Det innebär att 

medlemsförbunden och Saco-S är gemensamt personuppgiftsansvariga för den person-

uppgiftsbehandling som sker inom Saco-S.  

Medlemsförbunden i Saco-S är överens om följande för att uppfylla kravet i artikel 26 om att 

öppet redovisa respektive parts skyldigheter. 

Medlemsförbundens ansvar 

Förbunden ansvarar för att framställa och leverera underlaget om sina medlemmar till Saco-

S. I ansvaret ingår att uppfylla samtliga skyldigheter i dataskyddsförordningen och däribland 

kan särskilt noteras: 
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Inbördes arrangemang mellan Saco-S och dess medlemsförbund 

• ansvar för att leverera endast nödvändiga uppgifter till Saco-S, för närvarande namn, 

personnummer och medlemskap  

• i samband med att medlemskap i förbundet beviljas, informera sina medlemmar om 

att personuppgiftsbehandlingen hos Saco-S förekommer för statligt anställda 

medlemmar, samt informera om detta på förbundets webbplats 

Saco-S ansvar 

För att kunna fullgöra sitt uppdrag behöver Saco-S ha tillgång till förbundens uppgifter om 

medlemskap. I ansvaret ingår att uppfylla samtliga skyldigheter i dataskyddsförordningen 

och däribland kan särskilt noteras: 

• ansvar för att förbundets uppgifter inte används för andra ändamål än att fullgöra 

uppdraget att förhandla och företräda förbundens medlemmar i relation till deras 

arbetsgivare eller för Saco-S interna föreningsverksamhet 

• ansvar för att personuppgiftsbehandlingen sker med lämpliga tekniska och 

organisatoriska skyddsåtgärder 

• ansvar för att uppgifterna från förbunden inte sparas längre än nödvändigt  

 

Stockholm i juni 2018 

För Saco-S    För (respektive förbund)  

 


