Nyhetsbrev från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 20180523
Nyhetsbrevet skickas till alla läns- och lokalföreningar inom Hjärnkraft och tar upp aktuella händelser
och informerar om förbundets arbete.

Så arbetar Hjärnkraft med GDPR
Ingen har väl missat att den nya dataskyddsförordningen
GDPR börjar gälla den 25 maj? Hjärnskadeförbundet
Hjärnkrafts styrelse har därför beslutat att godkänna en
Integritetspolicy om hur förbundet hanterar
personuppgifter.
Dessutom pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer för
hur personuppgifterna skyddas i samband med att de
lämnas ut till läns- och lokalföreningar inom Hjärnkraft.

––
Vi uppdaterar idag webbplatsen med information om hur
förbundet arbetar med GDPR, enligt nedan:

Nytt regelverk för personuppgifter
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen,
kallad GDPR (General Data Protection Regulation) gälla
inom EU. Den reglerar hur personuppgifter får behandlas
med fokus på att skydda din personliga integritet.
Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att
skydda personers grundläggande rättigheter och
friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
Det innebär i korthet att du kan få information om när
och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll
över dina egna uppgifter.
Personuppgifter är information som direkt eller indirekt
(dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till
dig, t ex namn, bild, personnummer.Vi är måna om att
du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss och vi
tycker att det är viktigt att du tar del av hur vi arbetar för
att skydda dina personuppgifter.

Vi har nu anpassat hanteringen av personuppgifter till
den nya dataskyddsförordningen (GDPR). I vår
integritetspolicy, som finns på vår hemsida, ser du vilka
uppgifter vi samlar in, varför vi gör det samt hur de
används, sparas och skyddas.
Om du har några frågor är du alltid välkommen att
kontakta oss på telefon 08-447 45 30 eller
info@hjarnkraft.se.
På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om
nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Tidningen försenad
På grund av sjukdom blir tyvärr nästa nummer av
tidningen några dagar försenad. Tryckeriet har lovat att
jobba på och lämna till posten så att tidningen kan delas
ut mellan den 8 och som senast den 12 juni.

Varma hälsningar från oss alla på förbundskansliet

Avsluta utskick av nyhetsbrevet? Vill du inte längre få
Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts Nyhetsbrev kan du mejla till
info@hjarnkraft.se märk meddelandet ”Avregistrering Nyhetsbrev” och
ange namn + mejladress.
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