Datadelningsavtal med anledning av tecknat Dubbelanslutningsavtal mellan Lärarnas
Riksförbund och Lärarförbundet
Med anledning av bildandet av Sveriges Lärare är förbunden överens om att nya studerandemedlemmar ska
tillhöra båda förbunden fram till dess att Sveriges Lärare bildas. För befintliga studerandemedlemmar i
respektive förbund kommer information om medlemskap delas mellan förbunden i syfte att förbereda att
Sveriges Lärare ska kunna bildas 1/1 2023.
§1 Personuppgiftsansvar
Båda förbunden är gemensamt personuppgiftsansvariga för de uppgifter som behandlas för
studerandemedlemmar.
§2 Uppgifter som delas mellan förbunden
Uppgifter som delas mellan förbunden är inträdesdatum, personnummer, namn, adressuppgifter, lärosäte
och utbildning.
§3 Ändamål och syfte med delning av personuppgifter
Uppgifterna delas mellan förbunden för att ge studerandemedlemmar möjligheten att gå med i valfritt
förbund och sedan få tillgång till det nya förbundet Sveriges Lärare 1 januari 2023. Datadelningen förbereder
bildandet av det nya förbundet och ger medlemmen möjlighet att kontakta något av de båda förbunden och
få samma stöd.
§4 Rättslig grund för behandling och delning av uppgifter
Förbundens rättsliga grund för behandlingen av uppgifter om studerandemedlemmar baseras på det avtal
som i praktiken tecknas när medlem ansöker om och blir godkänd som medlem enligt respektive förbunds
stadgar. Rättslig grund för delning av data mellan förbunden är dels det tecknade dubbelanslutningsavtalet
benämnt ” Dubbelanslutningsavtal mellan Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet” samt detta avtal om
datadelning.
§5 Former och ansvar för att upprätthålla den registrerades rättigheter
Förbunden ska upprätta gemensamma rutiner som gör att en medlem som begär rättning eller radering eller
vill utöva andra rättigheter enligt GDPR bara behöver kontakta ett av förbunden och båda förbunden
säkerställer att den begärda GDPR-handlingen utförs även på det andra förbundet i detta avtal.
§6 Gallring av uppgifter
Gallring av personuppgifter ska göras enligt respektive förbunds befintliga rutiner med tillägget att det andra
förbundet informeras om gjord gallring som därefter utför samma typ av gallring av berörda
personuppgifter.
§7 Säker överföring av uppgifter
Medlemskap i fackförbund är en känslig uppgift. När delning av data sker mellan förbunden ska denna ske
på ett säkert sätt enligt gemensam överenskommen rutin baserad på kryptering av uppgifterna.
§7 Avtalstid
Detta avtal gäller från och med den 1 augusti 2022 till och med den 31 december 2022.
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