
Register över databehandlingar inom SödRa enligt art. 30 
dataskyddsförordningen

Enligt dataskyddsförordningen, GDPR artikel 30, ska ett register föras av alla 
personuppgiftsansvariga som beskriver de behandlingar av personuppgifter som utförs av 
dem.

Nedan finns denna registerförteckning för de register som administreras av SödRa.

Personuppgiftsansvarig:

Södertörns radioamatörer
Oxnövägen 6
137 96 Gålö

De olika register, eller samlingar av data, som innehåller personuppgifter som finns inom 
föreningen är följande:

● Medlemsregistret
● Hemsidans användardatabas
● QSL-korten som behandlas för mottagarnas och avsändarnas räkning
● Loggböcker för medlemsmöten och tävlingar i föreningens regi
● Medlemsansökningar och intresseanmälningar
● Anmälningar till och frågor kring kurser
● Föreningens officiella e-postbrevlådor: info@sk0qo.se, sk0qo@sk0qo.se resp 

styrelsen@sk0qo.se

Medlemsregistret

Ändamålet med behandlingen är att att kunna administrera medlemskapet ch uppfylla det 
avtal som finns mellan medlemmen och föreningen. Generellt lämnas inte uppgifter ur 
medlemsregistret ut till tredje part eller för annan parts marknadsföring.

Föreningen kan dock i en del fall behöva lämna ut uppgifter i samband med ansökan av olika 
bidrag, t.ex till kommuner eller studieförbund. I samband med att vi arrangerar kurser eller 
andra föreningsarrangemang kan vi vid behov lämna ut uppgifter till medarrangörer t.ex 
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kommun eller studieförbund.

I medlemsregistret finns dels medlemmar, fullbetalande, familje- och ständiga medlemmar 
registrerade. Där finns även de som erhåller medlemstidningen utan att vara medlemmar, 
t.ex andra föreningar eller samarbetspartners.

De data som behandlas är de uppgifter lämnas av den registrerade vid ansökan om 
medlemskap, som namn, adress, datum för betalning, i förekommande fall anropssignal, 
telefonnummer och e-postadress.När det gäller familjemedlemmar finns uppgift om den 
fullbetalande medlemmen och för medlemmar under 16 år finns uppgift om person med 
föräldraansvar.

I särskilda fall, t.ex vid obeställbara försändelser, kan nya adressuppgifter sökas i publika 
register för att uppdatera adressen till medlemmar som flyttat utan att anmäla den nya 
adressen.

Uppgifternas sparas under den tid som den registrerade är medlem, därefter under 
ytterligare 12 månader, dvs 24 månader efter senaste inbetalning av medlemsavgift.

Hemsidans användardatabas

Ändamålet med behandlingen är att kunna erbjuda medlemmarna inloggning till den interna
delen av webbplatsen.

I registret finns de personer som fått tillträde till den interna delen av webbplatsen. De 
uppgifter som registreras är förnamn och första bokstav i efternamn alternativt tre bokstäver
från vardera för- och efternamn, anropssignal och e-postadress. Uppgifterna lämnas av den 
sökande vid begäran om att få tillgång till den interna delen av webbplatsen.

Uppgifterna är endast tillgängliga för den som administrerar medlemsregistret och 
“webmaster” och lämnas aldrig ut till någon annan.

Uppgifterna sparas så länge den registrerade är medlem och raderas därefter inom två 
månader.

QSL-korten

QSL-korten behandlas endast kortvarigt om det inte gäller föreningens kort. Vid avgående 
kort behandlas korten från det att de lämnas av avsändaren till föreningen för vidare 
befordran till SSA, Sveriges Sändareamatörer, som förmedlar korten vidare till mottagaren.

På motsvarande sätt kommer ankommande kort via SSA till SödRa där de förvaras i en låda 
väntan på att avhämtas av mottagaren.

Då och då publiceras anropssignalen på hemsidan som påminnelse för de som har kort att 
hämta. Någon övrig behandling av av uppgifterna på korten sker inte.

I de fall QSL-korten avser klubbstationer så arkiveras de för framtiden och ett urval kan 
komma att publiceras på hemsida eller klubbtidning eller anslås i klubblokalen.

Loggböcker för medlemsmöten och tävlingar



Vid de sammankomster och tävlingar som föreningen anordnar förs ofta en loggbok som 
visar vilka som har närvarat vid arrangemanget. I loggen antecknar deltagaren själv sin 
anropssignal och förnamn. Uppgifterna i boken kan läsas av alla deltagare. Uppgifterna 
används ibland för att utvärdera vilka arrangemang som uppskattas av medlemmarna men i 
övrigt sker ingen behandling av uppgifterna i loggen som sparas för framtiden som ett 
historiskt dokument.

Loggning förekommer också när medlemmar använder föreningens radiostationer och/eller 
anropssignaler och har kontakter med andra radioamatörer.

Ändamålet med loggningen är att kunna skicka QSL-kort för att bekräfta kontakterna. Det är 
också tradition inom amatörradion att logga radiotrafiken. Det kan även vara behov att 
kunna bekräfta en kontakt efter lång tid och att kunna få ut diplom efter att vissa 
tävlingsvillkor uppfyllts, oavsett när det sker, och därför sparas loggarna för framtiden.

Loggarna kan läsas av de som betjänar radiostationerna och av funktionärer inom 
föreningen.

Uppgifter från loggarna, vanligen anropssignal och förnamn kan förekomma på de utgående 
QSL-korten och i förekommande fall även på mottagna QSL-kort från motstationen.

Uppgifter från loggarna, anropssignal och förnamn, kan också finnas i de sammanställningar 
som skickas in vid deltagande i tävlingar och i resultatlistor från de tävlingarna.

Resultaten från tävlingarna kan komma att publiceras både på föreningens hemsida och i 
annan medlemskommunikation.

Loggarna sparas så länge det är motiverat och i en del fall för framtiden eftersom man i en 
del tävlingar kan räkna resultat oavsett när i tiden som kontakten genomfördes.

Medlemsansökningar och intresseanmälningar

När en person ansöker om medlemskap i föreningen så registreras de insända uppgifterna, 
(namn, adress, anropssignal, telefonnummer och e-postadress) i medlemsregistret och när 
bekräftelse har skickats till den sökande så raderas ansökningen.

Om det inkommer intresseanmälningar, t.ex från mässor eller andra externa aktiviteter, eller 
förfrågningar om kurser eller liknande så besvaras frågorna och ev skickas 
informationsmaterial ut.

Uppgifterna kan läsas av berörda funktionärer i föreningen och de sparas bara så länge som 
det krävs för att besvara frågorna eller skicka det begärda materialet.

Uppgifterna lämnas inte ut till andra parter än de som berörs av frågeställningarna.

Anmälningar till kurser

Vid anmälan till kurser registreras namn och kontaktuppgifter som lämnas av anmälaren för 
att kunna administrera ansökningar och genomförandet av kursen.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till kommuner eller organisationer i samband med 



ansökan om olika bidrag eller för statistiska ändamål.

Anmälningarna sparas tills kursen är genomförd och de raderas därefter. Om medlemmen 
också ansökt om medlemskap överförs uppgifterna till medlemsregistret.

E-post till och från föreningen

Föreningen har ett antal olika e-postadresser som kan användas för kontakt med 
funktionärer och styrelse. De olika e-postkontona kan läsas av de i styrelsen som bevakar de 
olika e-postkontona och i förekommande fall kan dessa skicka frågor eller uppgifter vidare till
de som kan besvara dem.

Generellt lämnas inga uppgifter ur e-post ut till andra än styrelsen eller 
föreningsfunktionärer men i förekommande fall kan de föras över till medlemsregister eller 
användas i andra sammanhang inom föreningen. Om e-postmeddelanden innehåller 
material för publicering i tidningen eller på hemsidan så kan det i så fall komma att 
publiceras där.

E-postmeddelanden, skickade eller mottagna, som innehåller personuppgifter sparas inte 
längre än det är befogat med hänsyn till vad frågan gäller. 

Södertörns Radioamatörer 

Aktuell 180720


