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Personuppgiftsbehandling på Sensus studieförbund
Sensus studieförbund värnar om den personliga integriteten hos deltagare, ledare och
alla som vi samarbetar med. Vi hanterar personuppgifter med varsamhet samt sparar
inte uppgifter längre än vad som krävs för att fullfölja våra avtal eller för att följa de
lagar som finns.
Det är viktigt att Sensus deltagare, medlemsorganisationer och samarbetspartners
känner sig trygga med hur vi behandlar personuppgifter, att det klart framgår till vad
informationen används och på vilken rättslig grund vi hanterar den.

Sensus studieförbund
Sensus studieförbund bedriver verksamhet i egen regi och tillsammans med
medlemsorganisationer och andra samarbetspartners. Verksamheten bedrivs bland annat
som studiecirklar, kurser, utbildningar, kulturprogram, projekt, seminarier, konserter,
teaterföreställningar och andra former av kulturarrangemang.
Verksamheten utvecklas i ett nära samarbete med medlemsorganisationer och
samarbetspartners där båda parter bidrar med resurser. Deltagaren ska veta att det är
Sensus som anordnar verksamheten och därför är det viktigt att Sensus tar aktiv del i
planering, genomförande och uppföljning och är en tydlig avsändare i inbjudan. Det är
Sensus ansvar att verksamheten följer det som kännetecknar folkbildningen.
Folkbildningen finansieras bland annat genom anslag och bidrag från stat, landsting och
kommuner. Sensus behandling av personuppgifter för folkbildning är främst till för
redovisning av verksamheten för att uppfylla styrande myndigheters krav.

Rättslig grund
För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i
dataskyddslagen, en så kallad rättslig grund. Enligt regeringens bedömning kan
stadsbidragsfinansierad folkbildningsverksamhet och folkbildningsverksamhet som är
finansierad av kommun eller landsting genom beslut av kommunfullmäktige stödja
nödvändiga personuppgiftsbehandling på den rättsliga grunden allmänt intresse. Vi
behöver inte inhämta samtycke från den enskilde deltagaren. Däremot är det alltid
viktigt att deltagare och ledare får information om att de deltar i en studiecirkel i
samarbete med Sensus.
Statsbidragsfinansierad folkbildning

Genom bestämmelser i förordningen om statsbidrag till folkbildningen är det fastställt i
svensk rätt att folkhögskolornas och studieförbundens bedrivande av utbildnings-,
bildnings- och kulturverksamhet är en uppgift av allmänt intresse. Den behandling av
personuppgifter som är nödvändig för att utöva verksamhet som grundas på nämnda
föreskrifter sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse i artikel
6.1 e i EU:s dataskyddsförordning.
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Folkbildning finansierad av kommun/region

Den folkbildningsverksamhet som omfattas av fullmäktiges beslut grundat på den
allmänna befogenheten anses som en uppgift av allmänt intresse och den behandling av
personuppgifter som är nödvändig för den verksamheten utförs med stöd av den
rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse som avses i artikel 6.1 e
dataskyddsförordningen.
Verksamhet med annan finansiering

Sensus avser att efter erforderlig avvägning mellan behovet av behandlingen och den
registrerades intressen i enlighet med artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen, behandla
personuppgifter om deltagare i verksamheten med stöd av den rättsliga grunden
intresseavvägning.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter Sensus behandlar är i normalfallet namn, personnummer, adress, epostadress, telefonnummer, kontonummer, uppgifter om kursdeltagande, medlemskap i
förening samt intresse eller ämne för verksamheten som personen deltar i.
Känsliga personuppgifter

Sensus studieförbunden behandlar känsliga personuppgifter i liten omfattning.
[Studieförbunden inväntar en ny reglering på förordningsnivå inom området:
Studieförbunden bör inte behandla känsliga personuppgifter inom
statsbidragsfinansierad folkbildning med stöd av samtycke utan bör ges rättsligt stöd
för behandling som är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse enligt artikel
9.2 g i EU:s dataskyddsförordning.]

Direkt marknadsföring
Sensus behandlar personuppgifter för marknadsföringsåtgärder, avseende
studieförbundsverksamhet, med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning. Detta
är i linje med branschorganisationen Swedmas branschöverenskommelse om
direktreklam, vilken godkänts av Datainspektionen. 1 Personuppgifter från personer

vilka inte deltagit i studieförbundsverksamhet på ett år används inte för marknadsföring.

Lagring av personuppgifter
Närvarolistan och kulturprogramrapporten, vilka innehåller personuppgifter, är juridiska
dokument och underlag för genomförd samhällsstödd verksamhet. Dokumenten lagras i
sju år enligt bokföringslagen (1999:1078). Sensus studieförbunden raderar därefter
dessa.
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http://www.swedma.se/wp-content/uploads/2015/11/Branschreglerna.pdf
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Överföring av uppgifter till tredje part
De tio studieförbunden är skyldiga att på begäran av Folkbildningsrådet eller andra
myndigheter överlämna de personuppgifter dessa bedömer vara nödvändiga för att
fullgöra sina myndighetsuppgifter. För att hålla deltagarregister aktuella gör Sensus
studieförbunden regelbundet adressuppdateringar.

Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att en gång per år efter skriftlig, undertecknad begäran få ett
registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade. Den registrerade har även
rätt att begära att felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter korrigeras eller tas
bort. Den registrerade har rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt
marknadsföring. Sådan begäran skickas till dataskydd@sensus.se. Har den registrerade
invändningar mot Sensus personuppgiftsbehandling kan denne vända sig till
Datainspektionen.

Överföring till tredje land
Sensus studieförbunden upprättar personuppgiftsbiträdesavtal med underleverantörer.
Vi strävar efter att behandla all data inom EU/EES. Vid lagring i tredje land kommer vi
att använda EU-kommissionens ramverk Privacy Shield som innebär att data hanteras
säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd
som erbjuds inom EU/EES.

Automatiserat beslutsfattande
Sensus genomför inte automatiserat beslutsfattande där en maskin fattar beslut som har
rättsliga eller liknande effekter om en person, baserat på uppgifter om den personen.

Källa
Personuppgifter inhämtas från den registrerade, från ledaren för aktiviteten eller från
medlem i föreningen som Sensus bedriver verksamheten tillsammans med.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är:
Sensus studieförbund
Box 1058
101 39 Stockholm
dataskydd@sensus.se

3 (3)

