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DRF:s GDPR-policy 

Policy om hur Dietisternas Riksförbund hanterar personuppgifter 
 
Medlemskap i DRF hanteras genom Naturvetarna. Fackliga uppgifter räknas som 
särskilt känsliga uppgifter inom GDPR. Varje professionsförening inom Naturvetarna 
är ansvarig för sitt eget GDPR. 
Professionsföreningarna inom Naturvetarna är en del av Naturvetarna men inte i 
juridisk mening, då en ideell förening inte kan äga en annan. DRF som organisation 
kan ses som en juridisk person, men som har olika ställföreträdare.  
 
Ett personupp giftsbiträdesavtal har tecknats mellan Naturvetarna och DRF, vilket gör 
att medlemsuppgifter kan skickas från Naturvetarna till professionsföreningen, till en 
namngiven person. 
 
Medlemslistor 
Medlemslistor skickas från Naturvetarna efter beställning av en namngiven person i 
DRFs styrelse i syfte att stämma av ansökningar om inloggning på på hemsidan och 
medlemssidan på Facebook.. Då medlemslistan fyllt sitt syfte raderas den utan 
dröjsmål från inkorg och papperskorg i mailbox. 
 
Skyddad identitet 
En del av medlemskapet i Naturvetarna och DRF är att få behålla skyddad identitet. 
Hanteras i särskild ordning av Naturvetarna. Personer med skyddad identitet kommer 
inte med på medlemslistor som skickas ut från Naturvetarna. 
 
 

 
Nyhetsbrev 
Alla nyhetsbrev skickas ut via Naturvetarna.  
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Röstlängd till Årsmöte 
Medlemslistor används vid avstämning av röstlängd inför DRFs årsmöte. Från extra 
årsmöte okt 2018 och framåt gäller följande: Röstlängden fastställs som en punkt på 
dagordningen och antalet röstberättigade tas till protokollet. Röstlängd med namn 
sparas av styrelsen. Årsmötesprotokoll som skickas ut har dold röstlängd. 
Röstlängder med namn sedan tidigare år finns sparade. 
 
Anmälningslistor till konferenser, möten, kongress 
Personuppgifter behövs för att hantera anmälning och fakturering. Uppgifterna sparas 
så länge som krävs enligt ekonomi- och redovisningsregler. 
Är det olika priser för medlem respektive icke medlem, kommer anmälningslistan 
även att stämmas av mot medlemslista -se ovan. 
 
Dela information till kursanläggning och liknande? 
Vid anmälan till kurs ska finnas möjlighet att ange samtycke till att DRF delar 
information. Om det skrivs ut listor eller annat ska de förstöras så snart aktiviteten är 
klar. Detta är särskilt viktigt eftersom de kan innehålla information om kost och 
hälsotillstånd (allergier med mera). 
 
 
Förtroendeuppdrag  och andra uppdrag inom DRF 
Vid förtroendeuppdrag och andra uppdrag inom DRF innebär det att man godkänner 
att ens uppgifter finns i tex kontaktlistor, hemsidan, sociala medier, mötesprotokoll 
etc. om man inte meddelar annat. 
 
Kontakt  via mail 
Om man kontaktar någon av DRFs funktionsadresser, någon förtroendevald eller 
någon som har ett uppdrag/funktion inom DRF sparas individens/organisationens 
mailadress automatiskt. Den funktion alternativt person som tar emot mailet har också 
möjlighet att vidarebefordra mailet för svar eller för kännedom. 
Då en person inte längre är förtroendevald eller har ett uppdrag inom DRF stängs 
personens e-postkonto @drf.nu 
DRF har flera funktionskonton  dietisternasriksforbund@drf.nu, ekonomi@drf.nu, 
stipendie@drf.nu hemsida@drf.nu  även sektioner, arbetsgrupper och projekt har 
funktionskonto. Vid kontakt med DRF via xx @drf.nu ses detta som en 
intresseavvägning (se inforutan) från den som kontaktar DRF.  
 
Att som förtroendevald eller representant för DRF använda arbetsgivarens 
e-postsystem för kontakt med medlemmar är tillåtet men inte optimalt. 
Rekommendationen är att vara restriktiv med e-post gällande DRF från arbetsgivarens 
system till medlemmar och aldrig ange information som kan härledas till facklig 
tillhörighet i rubrikraden. Detta är särskilt viktigt vid offentlig verksamhet.  
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Deltagande i DRFs sektioner, lokalföreningar, arbetsgrupper, projektgrupper 
och nätverk 
Deltagande och medlemskap i sektioner, lokalföreningar, arbetsgrupper och 
projektgrupper är frivilligt och intressebaserat. Genom att anmäla sig till någon 
sektion, lokalförening eller nätverk så godkänner man att kontaktuppgifter sparas och 
sprids inom gruppen. För arbetsgrupper och projektgrupper gäller att om man 
accepterar uppdraget så accepterar man också att kontaktuppgifter sparas och sprids 
inom den givna gruppen. 
Styrelse resp projektledning ansvarar för att alla uppgifter som hålls är korrekta och att 
de redovisas öppet, se info ruta. 
Respektive styrelse, arbetsgrupp och  projektledning ansvarar för att korrekta 
kontaktuppgifter finns tillgängliga på hemsidan. Om funktionsmail ska stängas eller 
om någon inte längre ska ha en individuell @drf.nu adress ska detta omgående 
meddelas till dietisternasriksforbund@drf.nu  
 
Stipendier 
Ansökan om DRFs stipendium är frivilligt och intressebaserat. Kontaktuppgifter till de 
som tilldelats stipendium sparas i funktionskontot stipendie@drf.nu  
 
Valberedning   
DRFs valberedning tar fram och förbereder kandidater till DRFs styrelse, 
stipendienämnd, ansvars- och förtroendenämnd, specialistnämnd. Medlemmar som 
tillfrågats om förtroendeuppdrag noteras. Förteckningen innehåller medlemmar som 
tackat ja till förtroendeuppdrag, medlemmar som är intresserade av ett 
förtroendeuppdrag längre fram i tiden och medlemmar som tackat nej till 
förtroendeuppdrag. Valberedningen ska muntligen informera tillfrågade medlemmar 
om förteckningen, det är möjligt att inte finnas med i förteckningen. 
 
Årets Dietist 
Nomineringar till årets dietist sparas till kommande år. Styrelsen har en förteckning 
med namn över dietister som tilldelats utmärkelsen Årets Dietist, förteckningen finns 
på DRFs hemsida 
 

 
Susann Ask 
Ordförande 
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