
	
	

personuppgiftspolicy 
Liberala ungdomsförbundet (nedan kallat LUF) är en ideell politisk organisation för 
unga personer som är intresserade av politik och definierar sig själva som liberaler. LUF 
lagrar personuppgifter som medlemmar uppger när de går med för att kunna ta 
kontakt med medlemmar och informera om vår verksamhet och våra åsikter genom 
post- och mailutskick. Genom sitt medlemskap samtycker medlemmen till att dennes 
personuppgifter behandlas i enighet med det som står i den här personuppgiftspolicyn 
samt garanteras att personuppgifter inte kommer användas på annat sätt än som 
uppgetts i policyn.   
 
behörighet 
Särskilt utsett personuppgiftsombud och personuppgiftsbiträden är de som har 
tillgång till medlemsregistret. I begränsad utsträckning kan också tredjepartsföretag 
som till exempel IT-support eller externa leverantörer få tillgång till personuppgifterna. 
Personuppgifterna används då till exempel för utskick av medlemstidning eller 
bidragsansökningar.   
 
Personuppgiftsombud hos LUF är förbundsombudsmannen och personuppgiftsbiträde 
är ordförande i varje regionalt distrikt. Distriktsordförande kan i vissa fall välja att utse 
annan person i distriktsstyrelse eller bland anställda som personuppgiftsbiträde i sitt 
ställe. Alla personuppgiftbiträden undertecknar särskilda avtal för att garantera 
sekretess för medlemmarna. 
 
registret 
Alla personuppgifter är lagrade i medlemshanteringssystemet Arcmember. Dit har 
endast personer med behörighet, personuppgiftsombud samt personuppgiftsbiträden, 
tillgång. Personuppgifter i registret raderas automatiskt den 31:a december två år 
efter året en medlem lämnar luf. Detta för att MUCF, myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, kräver det av oss för att vi ska kunna få bidrag för våra 
medlemmar. Under den här tiden lagras de uppgifter som en medlem fyller i vid 
ansökan om medlemskap i registret. Dessa innefattar bland andra uppgifter om: namn, 
adress, mejladress, telefonnummer och distriktstillhörighet. Inga personuppgifter ur 
registret får delas ut till obehöriga.  
 
medlemmars säkerhet och rättigheter 
Medlemmar har rätt att få veta vart och hur information sparas, kräva att få alla sina 
personuppgifter raderade samt att få sina uppgifter ändrade på förfrågan. Varje 
medlem har även rätt att lämna in till klagomål till 



	
	

Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten om denne upplever att uppgifter inte 
har behandlats i enlighet med gällande lag. För att komma i kontakt med de här 
frågorna mejlas förbundet på info@romb.luf.se  
 
datasäkerhet 
Medlemsregistret Arcmember kräver dubbelverifiering vid inloggning för att obehöriga 
inte ska ha möjlighet att logga in. Personuppgifter lagras på servrar i Sverige som 
uppfyller den säkerhetsklass som gällande lag ställer krav på. Lösenord hanteras med 
varsamhet och datorer med medlemsregister ska inte under några som helst 
omständigheter lämnas öppna så att personuppgifter kan synas för obehöriga. Listor 
på medlemmar ska exporteras i så liten omfattning som möjligt och personuppgifter 
ska främst hanteras direkt i medlemsregister för att minimera risken att 
personuppgifter sprids.  
 
frågor och information 
Har du frågor eller vill ha mer information kring hur vi hanterar personuppgifter mejla 
då info@romb.luf.se.  


