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GDPR-vägledning för Saco-S föreningar/råd med 
lokala webbplatser under saco.se 

Lokala webbplatser 
 

• Under www.saco.se finns lokala webbplatser för Sacoföreningar och 
Sacoråd. 
 

• Om ni som lokal Saco-S förening vill ha en egen webbplats via Sacos 
hemsida så ska ni skicka en ansökan om detta som vi 
vidarebefordrar till Saco-S.  
 

• Saco-S är personuppgiftsansvarig och tecknar biträdesavtal med 
Saco för tillhandahållandet av webbplatsen. 

 
Denna vägledning kan användas av föreningar/råd med lokala webbplatser 
för att underlätta och säkerställa efterlevnad av GDPR. Detta är ett levande 
dokument som kommer att uppdateras och anpassas i takt med att 
rättspraxis växer fram. 
 

Cookies och pixlar 

 

 
Sacos webbplats och underliggande lokala webbplatser använder 
cookies och pixlar för att analysera besöksstatistik och -beteenden. 
Saco är personuppgiftsansvarig och informerar om användandet av 
cookies i sin Cookiepolicy: https://www.saco.se/om-cookies/ 
  

Kontaktuppgifter till styrelse och kansli på lokal webbplats 

 

Lägg inte upp namn eller bild på någon utan deras samtycke. Tänk på 
att kontaktuppgifter till styrelse och kansli inte behöver innehålla 
personuppgifter (exempelvis styrelse@xxx.se).   
 
Ange endast personuppgifter som kontaktuppgifter om det är 
nödvändigt och rättslig grund finns!  

 

Ta bort kontaktuppgifter och eventuella bilder så snart personens 
anställning eller uppdrag upphör eller om personen inte längre 
samtycker. 

 

Om ni använder formulär på er webbplats 

 

På er lokala webbplats kan ni genom formulär ge besökare möjlighet 
att anmäla sig till seminarier och andra event, eller att ansöka om 
medlemskap.  

https://www.saco.se/om-cookies/
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Ni måste informera de som fyller i formuläret om hur ni kommer att 
behandla deras personuppgifter, hur länge de kommer att sparas, 
vilken rättslig grund ni har för att hantera uppgifterna och om ni 
skickar vidare uppgifterna. Hör av er till ert dataskyddsombud om ni 
behöver stöd. 
  

 

Uppgifter som lämnas i formulär rensas automatiskt tre månader 
efter att de lämnats. Ni kan själva välja att radera uppgifterna 
manuellt tidigare. 

Matbeställningar 

 

Vid matbeställningar inför events, möten och konferenser kan ni 
behöva samla in deltagarnas namn för att kunna beställa rätt mängd 
mat samt för att kunna ta hänsyn till allergier och specialkost. Tänk 
på att allergier räknas enligt GDPR som hälsodata och är därmed 
känsliga personuppgifter som ska behandlas med största möjliga 
försiktighet.  

  

 

Den registrerade behöver lämna samtycke för att insamlingen av 
dessa känsliga personuppgifter ska vara laglig. Detta sker i samband 
med att den registrerade skickar in sin anmälan med uppgifter om 
eventuella allergier. 
 
Den registrerade måste tydligt informeras om hur dessa uppgifter 
kommer att behandlas. Exempeltext: 
"Genom att skicka in din anmälan och uppgifter om eventuella 
allergier samtycker du till att XX behandlar dessa uppgifter i syfte att 
beställa mat till eventet/mötet/konferensen i enlighet med XXs 
personuppgiftspolicy". 
 
Dela inte uppgifter som röjer en individs hälsodata (t.ex. allergier) 
med en matleverantör. Skriv exempelvis "1 st glutenfri" istället för 
"Namn + glutenfri".  

Mejl 

 

Ni kan låta individer mejla er genom formulär på webbplatsen. Tänk 
på att personuppgifter behandlas och sprids varje gång vi skickar ett 
mejl i och med att mejladressen i sig är en personuppgift. 
 
Begär inte in fler personuppgifter än nödvändigt av informativ 
karaktär.  
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