
FRIIS REKOMMENDATION OM PUL 
 
Styrelsen i FRII har bedrivit ett ingående arbete för att söka efter "en minsta gemensam 
nämnare" vad gäller medlemmarnas ansvarsfulla hantering av personuppgifter och deras plikt att 
följa Personuppgiftslagen – PuL (SFS 1998:204). En särskild arbetsgrupp med personer utanför 
styrelsen har också arbetat med frågan. Nedanstående förslag har stämts av med juridisk expertis. 
Arbetet har utmynnat i följande rekommendationer (september 2001): 
 

1. FRII uppmanar sina medlemmar att utarbeta en egen PuL-policy. I ett sådant dokument 
– som inte behöver vara mer än en A4- sida - bör organisationen ange 
• ändamålet med registreringen 
• motivera registreringen 
• ta med en kort text om de intresseavvägningar som gjorts och lett till att man valt att 

spara personuppgifter 
• vilka uppgifter som sparas (namn, adress etc) 
• hur man vill använda uppgifterna 
• sätt på vilket man vill informera de registrerade 
• namn på personuppgiftsombud med tel nr och e-post-adress 

 
Denna PuL-policy ges endast till den som frågar eller söker och bör tillhandahållas på 
organisationens info-service-enhet (motsv), hemsida etc. Dessutom: när ni lagt fast er egen PuL-
policy så håll er till den! Skicka gärna er PuL-policy till FRII för kännedom. 
 

2. Varje organisation bör från och med nu i sina meddelanden till potentiella framtida 
medlemmar, faddrar, givare etc ange en text med följande lydelse: 
 
"För att du ska kunna få aktuell information från oss sparar (här anges organisationens namn) de 
uppgifter som du själv lämnar såsom namn, adress etc" 
 

3. Fem exempel på tillägg till punkt 2 som organisationen själv väljer om man vill använda: 
A. "Du har alltid rätt att av oss begära information om och rättelse av de uppgifter vi 

har om dig" 
B. "Om du har frågor om vår användning av personuppgifter kan du vända dig till 

NN, tel XX" 
C. "Vår organisation kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till företag 

och/eller organisationer utanför vår egen krets" 
D. "Om du vill att vi stryker personuppgifter om dig kan du vända dig till NN, tel XX" 
E. "Vill du inte att vår organisation behåller uppgifter om dig kan du alltid ge din 

gåva anonymt" 
Kommentar 
Insamlingsorganisationen kan självklart byta ut formuleringen "aktuell information" i punkt 2 



ovan till en formulering som bättre passar den egna organisationen. T ex "information om 
mänskliga rättigheter", "nytt om rörelsehindrades villkor" eller "material om cancerforskningens 
framsteg". 
 

4. Övergången till PuL innebär inte någon skyldighet att informera de 
medlemmar/givare/faddrar man redan har om hanteringen av personuppgifter. FRIIs 
föreslagna formulering ovan behöver således användas endast vid nyvärvning. Självklart 
är det dock en fördel om organisationen på olika sätt - t ex i sin tidning - informerar 
även sina nuvarande sympatisörer (använd formuleringen ovan) om hur man behandlar 
personuppgifter. 
 
 

Fastställd av FRIIs styrelse. 


