
1 

Integritetspolicy för Läkaresällskapet i Lund (LiL) 
Denna integritetspolicy förklarar hur LiL samlar in och använder Dina personuppgifter samt beskriver 

Dina rättigheter och hur Du kan göra dem gällande.  

LiL är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för vår 

verksamhet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.  

Personuppgift och behandling av dessa 

Personuppgift är information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet. 

Varje åtgärd som vidtas med en personuppgift är en behandling. Det gäller exempelvis insamling, 

registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.  

Varför vi behandlar personuppgifter – övergripande ändamål 
LiL använder personuppgifter för att kunna bedriva vår stadgereglerade verksamhet. Vi måste 

behandla personuppgifter för att administrera föreningens angelägenheter, utöva våra olika 

aktiviteter, kommunicera med medlemmar och omvärlden samt hantera olika ekonomiska 

transaktioner. Mer utförlig beskrivning av ändamålen och den lagliga grunden för att ta in 

personuppgifter ges i tabellen på nästa sida.   

Personuppgifter vi tar in 
LiL får i regel in personuppgifterna direkt från Dig. Namn och kontaktuppgifter är de vanligaste. För 

vissa ändamål tar vi även in uppgifter om utbildning, specialitet, arbetsplats. Det kan även 

förekomma att vi behöver uppgifter om särskilda önskemål, allergier m.m. (mötesaktiviteter). Vi tar 

inte in mer personuppgifter än vad som är relevant för ändamålet.  

Dina rättigheter 
LiL ska på Din begäran av registerutdrag förse Dig med en kopia av de personuppgifter som är under 

behandling. Du har i vissa fall rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt att dra in ett 

samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direkt 

marknadsföring. Du har rätt att få Dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga 

eller missvisande – och du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir 

ändrade. LiL kan ha rätt att neka begäran att omedelbart radera Dina personuppgifter om vi har 

legala skyldigheter att ta hänsyn till. Det kan exempelvis gällande åtaganden för LiL som regleras i 

skatte- och bokföringslagstiftning. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära 

tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller 

invända mot behandling. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling 

av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se    

Laglig grund för att hantera personuppgifter 
LiLs huvudsakliga verksamhet är reglerad i stadgar. Det innebär att den lagliga grunden för att 

behandla personuppgifter för den som är medlem i LiL i regel är avtal. För behandling av 

personuppgifter för icke-medlemmar – i samband med mötesaktiviteter m.m. – är det i regel 

samtycke och berättigat intresse som är den lagliga grunden. När det gäller hantering av LiLs 

ekonomi och stiftelseförvaltning mm finns också rättslig förpliktelse som saklig grund, som 

skattelagar, bokföringslag och stiftelselag. Därutöver arkiverar LiL en del material som innehåller 

personuppgifter. Ändamålet är framtida forskning och historiskt intresse den lagliga grunden. 
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I tabellen anges laglig grund för att samla in och behandla personuppgifter i de olika delarna 

av vår verksamhet:   
 

 Ändamål med personuppgiftsbehandling Rättslig grund  

1 Leda verksamheten 
• Styrelsen 
• Valberedningen 
• Arbetsgrupper för utdelning från fonder 
 

 
Avtal 
Samtycke 

2 Administrera föreningen 
• Föreningsekonomi   
• Stiftelseförvaltning 
 

 
Avtal 
Lagstiftning 
Historiskt intresse 
 

3 Vård LiLs medlemmar 
• Medlemsregister 
• Medlemskommunikation 
• Avisering 
 

Avtal 

4 Bedriva aktiviteter 
•Möten och program 
 

Avtal 

5 Utdela anslag och bidrag 
•Utdelning från vetenskapliga fonder 
•Utdelning från fonder för studenters resor 
 

Avtal 
Samtycke 
Lagstiftning 
Historiskt intresse 
 

6 Kommunicera internt och externt 
• LiLs hemsida 
• Utskick 
 

Avtal 
Samtycke 
Historiskt intresse 

7 Bedriva externt samarbete 
• Med andra vetenskapliga organisationer 
• Angående Locus Medicus 

Avtal 
Samtycke 
Historiskt intresse 
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