AVTAL OM GEMENSAMT MEDLEMSREGISTER
UTKAST 2.11.2018 för kommentarer till lokalföreningarna
Skicka frågor/ kommentarer till verksamhetsledare Bernt Nordman
Epost: bernt.nordman@naturochmiljo.fi
Tfn: 045 2700313

1. Avtalsparter
Natur och Miljö rf (senare Förbundet)

Lokalföreningens officiella namn (senare Lokalföreningen)

2. Definitioner
Medlemsregister: I medlemsregistret antecknas personuppgifter om de personer
som hör till Lokalföreningen och därigenom även till Förbundet. I samma register
hanterar Förbundet även information om personer och organisationer som
prenumererar på tidningen Finlands Natur.
Registeranvändare: Person som har personliga användarrättigheter till
Medlemsregistret.

3. Syfte
Syftet med detta avtal är att i enlighet med dataskyddsförordningens (679/2016
EU) artikel 26 överenskomma om ansvarsfördelningen mellan Förbundet och
Lokalföreningen, som är gemensamt personuppgiftsansvariga för
Medlemsregistret. Båda personuppgiftsansvariga använder sig av samma register
för sina medlemsuppgifter.

4. Förbundets rätt att hantera personuppgifter
Förbundet har rätt att hantera personuppgifter om de medlemmar som hör till
Förbundet via Lokalföreningen.

5. Fakturering av medlemsavgifter
Förbundet har rätt att fakturera medlemsavgifter av de personer som hör till
Förbundet via Lokalföreningen. Medlemsavgifterna fastställs av Förbundets årliga
förbundsmöte i enlighet med stadgarna. Förbundet drar av Lokalföreningens
medlemsavgift till Förbundet från de inbetalade summorna och förmedlar till
Lokalföreningen endast Lokalföreningens andel.

6. Medlemsregistrets tekniska funktion
Förbundet ansvarar för att registret fungerar tekniskt. Förbundet ansvarar för att
det finns personal som kan sköta uppdatering av informationen i
medlemsregistret.

7. Datasäkerhet
Förbundet ansvarar för att registerbeskrivningen för Medlemsregistret är
uppdaterad och tillgänglig i enlighet med lag och förordning.
Förbundet informerar registrerade om behandlingen av uppgifter samt om de
registrerades rättigheter genom direkt information till medlemmarna.
Både Lokalföreningen och Förbundet skall att utan dröjsmål informera
övervakningsmyndigheten om brott mot dataskyddet i medlemsregistret eller
övrig verksamhet.
Lokalföreningen ansvarar för att de egna processerna gällande hantering av
personuppgifter följer lag och förordning. Lokalföreningen förbinder sig vid att
följa de anvisningar som Förbundet ger gällande användning av
Medlemsregistret.

8. Användarrättigheter
Förbundet tilldelar minst en person som är utsedd av Lokalföreningen
användarrättigheter till Medlemsregistret, dock så att användaren endast har
tillgång till information om den egna Lokalföreningens medlemmar.
Användarrättigheternas omfattning definieras skilt för varje person.
Användarrättigheterna är personliga och får inte flyttas över till någon annan.

9. Utbildning och tekniskt stöd
Förbundet erbjuder utbildning och tekniskt stöd till de Registeranvändare som
utses av Lokalföreningen.

10.Giltighet
Avtalet gäller tills vidare från och med att båda parter har skrivit under avtalet.

11.Underskrifter

Lokalföreningen

Förbundet

