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Så hanterar SHEA personuppgifter 
Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA, även 

föreningen) ansvarar för att all behandling av 

personuppgifter som äger rum inom verksamheten 

är korrekt och följer dataskyddsförordningen 

(General Data Protection Regulation, GDPR, 

Europaparlamentets och rådets förordning EU 

2016/697). SHEA hanterar personuppgifter för 

ändamål som är kopplade till vår verksamhet. Detta 

inkluderar hantering av personuppgifter i ett 

medlemsregister, ett register för bredare 

nyhetsutskick och i samband med särskilda 

aktiviteter som föreningen anordnar. 

Medlemsregistret samt registret för nyhetsutskick 

innehåller namn, e-postadress och medlemsstatus. 

För anordnade aktiviteter sker korrespondens via e-

post och anmälningsformulär, och SHEA hanterar 

information om titel, arbetsplats, telefonnummer, 

pågående forskning, tematiska intressen, särskilda 

önskemål kring konferensadministration, samt 

övrig information som medlemmar eller andra 

intressenter delar med föreningen.  

Vad används personuppgifterna till? 
Alla personuppgifter används för ett särskilt ända-

mål. Det används för att skicka ut information till 

medlemmarna om SHEA:s kommande aktiviteter 

och för att förmedla aktuell information inom 

hälsoekonomiområdet från andra såsom lediga 

platser eller information om möten, konferenser 

och utbildningar inom hälsoekonomi. Ett medlems-

register är också en förutsättning för att vi ska 

kunna erbjuda alla medlemmar stadgeenliga rättig-

heter såsom rösträtt vid årsmöte och att ta del av 

olika dokument. Personuppgifterna används också 

för att kunna planera och genomföra aktiviteter 

som medlemmar och andra intressenter önskar 

delta i. 

Rättslig grund för behandlingen 
Rättslig grund för behandling av personuppgifter är 

att fullgöra avtal samt berättigat intresse. 

Behandlingen är nödvändig för att upprätthålla 

kontakt med och förmedla information till 

föreningens medlemmar och intressenter, samt för 

att marknadsföra SHEAs aktiviteter. 

Var kommer personuppgifterna från 

och kan andra få tillgång till dem? 
De personuppgifter SHEA registrerar kommer från 

medlemmarna själva i samband med att man 

anmäler sig som medlem, anmäler sig till de 

aktiviteter som föreningen ordnar, eller av annan 

anledning har kontakt föreningen. SHEA:s 

huvudregel är att vi inte delar personuppgifter med 

externa partners. Undantag är exempelvis om en 

extern partner används för hantering av anmälan till 

konferens eller utförande av aktivitet. SHEA kan 

också administrera informationsutskick med 

allmänt intresse för hälsoekonomer från annan part 

i Sverige. Utskick görs då av SHEA och per-

sonuppgifter delas inte med annan part.  

Hur länge sparas personuppgifterna? 
SHEA sparar personuppgifter så länge ändamålet 

kvarstår. Det betyder att SHEA har personuppgifter 

på sina medlemmar, tidigare medlemmar samt de 

som deltagit vid SHEAs aktiviteter eller anmält 

intresse om att få delta i eller få information om 

föreningens aktiviteter till dess att personen 

meddelar att den önskar bli avregistrerad. SHEA:s 

princip är att senast 36 månader efter erhållande av 

information rensa personuppgifter utanför registret. 

Föreningshandlingar samt program för aktiviteter 

sparas emellertid i 10 år. Eventuellt känsliga 

personuppgifter som rör anordnade aktiviteter 

sparas bara till och med att aktiviteten genomförts. 

Dina rättigheter 
Du har rätt att få information om vilka person-

uppgifter som SHEA har om dig och om ända-

målen med behandlingen. Om du som registrerad 

motsätter dig viss behandling av dina person-

uppgifter som är baserad på SHEA:s berättigade 

intresse, kan du invända mot det genom att skrift-

ligen meddela detta till sheasfhe@gmail.com. 

SHEA kommer då att göra en intresseavvägning 

och meddela dig resultatet av denna prövning. 

Om du vill ändra eller korrigera några av dina 

personuppgifter ber vi dig skriftligen kontakta 

SHEA på sheasfhe@gmail.com. Du har rätt att få 

dina uppgifter raderade i de fall dessa inte längre är 

nödvändiga för det syfte de blev insamlade.  

Vill du få mer information om SHEA:s dataskydds-

policy kan du kontakta sheasfhe@gmail.com
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