
Så behandlar Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte, nedan benämnd 

stiftelsen, dina personuppgifter 

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (GDPR/EU-förordningen). 

GDPR/EU-förordningen ersätter den befintliga personuppgiftslagen (PUL) och gäller för 

alla EU-länder. 

I Sverige är det Datainspektionen som statlig myndighet som genom sin tillsynsverksamhet 

ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till obehöriga intrång i enskilda individers 

personliga integritet. Ytterligare information i dessa frågor finns på myndighetens hemsida. 

Vi inom stiftelsen ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter och känsliga uppgifter 

behandlas korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och vill härmed informera dig om 

behandlingen av personuppgifter med anledning av att du är en del av Rotarys 

ungdomsutbytesprogram. Vi behöver behandla dina uppgifter för att kunna administrera din del av 

Rotarys ungdomsutbytesprogram. 

Vår strävan är att all vår behandling av personuppgifter alltid skall vara förenlig med den nya 

Dataskyddsförordningen. 

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande 

person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. 

Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa 

eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan t.ex. vara sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. 

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, 

registrering och lagring. 

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och 

medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i 

enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. 

Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter? 

Det är stiftelsen som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du 

frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter, kan du kontakta stiftelsens kansli. 

E-post: info@rotarystudent.se

Vilka personuppgifter samlar vi in? 

För dig som är deltagare i något av våra utbytesprogram hämtar stiftelsen in uppgifter via datamedia 

eller pappersblankett i första hand direkt från dig. Det gäller 



Namn, personnummer, kön, adress, e-postadress, telefonnummer, anhöriga, skolbetyg, 

levnadsbeskrivning, pass samt uppgift om medicinskt hälsotillstånd. 

För dig som är anhörig, värdfamilj, funktionär eller anställd inom stiftelsen, värddistrikt i Sverige eller 

utomlands eller värdklubb Sverige eller utomlands med anknytning till våra utbytesprogram hämtar 

stiftelsen in uppgifter via datamedia eller pappersblankett i första hand direkt från dig. Det gäller 

Namn, personnummer, kön, adress, e-postadress, telefonnummer och relation till en deltagare i 

något av våra utbytesprogram.  

Dessa uppgifter kan komma att kompletteras och uppdateras av funktionär eller anställd inom 

stiftelsen, värddistrikt i Sverige eller utomlands eller värdklubb Sverige eller utomlands med 

anknytning till våra utbytesprogram. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Som en förutsättning för att du ska kunna delta i något av stiftelsens utbytesprogram registrerar vi 

uppgifter om dig för att hantera ditt utbyte, ta fram underlag för statistik och debitering samt 

erbjuda dig bra möjligheter till kontakter.  

Vilken laglig grund har vi för att behandla dina personuppgifter? 

Stiftelsen behandlar primärt dina personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter enligt det 

ingångna avtalet om deltagande i något av våra utbytesprogram. För övriga ändamål behandlar vi 

dina personuppgifter därför att stiftelsen har ett berättigat intresse av att kunna tillhandahålla en bra 

tjänst till deltagare i något av våra utbytesprogram. 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter? 

Dina uppgifter sparas i tre år efter utgången av ditt utbytesår. Efter tre år gallras dina 

personuppgifter. Dina kontaktuppgifter sparas även efter tre år. 

Utlämnande av dina personuppgifter 

Stiftelsen lämnar ut personuppgifter inklusive person- och kontaktuppgifter till Rotary International i 

USA samt värdklubbar, värddistrikt och värdfamiljer utomlands. Det är en förutsättning för att delta i 

något av våra utbytesprogram. Kontaktuppgifter kan i begränsad omfattning även lämnas ut till 

samarbetspartner inom Rotary, t.ex. alumninätverk, Rotaract och andra Rotaryorganisationer eller 

resebyrå och försäkringsbolag. 

I de fall stiftelsen nyttjar externa parter för att hantera administration (t.ex. fakturering) överlämnas 

uppgifter till dessa i nödvändig utsträckning och då upprättas regelmässigt personuppgifts-

biträdesavtal.  

Dina rättigheter 

• Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina 

personuppgifter. En sådan begäran skickas stiftelsen.  

• Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta 

stiftelsen. Radering före eller under ett pågående utbyte kan dock innebära utbytet avslutas i förtid. 



• Du kan anmäla om du vill att dina uppgifter inte längre ska behandlas av stiftelsen för e-

postutskick. 

• Du kan lämna klagomål om stiftelsens hantering av dina personuppgifter direkt till myndigheten 

Datainspektionen (www.datainspektionen.se) 

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter? 

Kontakta stiftelsens kansli. Du kan också skicka ett mail till oss: 

E-post: info@rotarystudent.se 

Vänligen notera att värddistrikt i Sverige eller utomlands och värdklubbar i Sverige eller utomlands 

utöver vad som anges i denna policy självständigt kan komma att behandla personuppgifter i sin 

respektive verksamhet. 

Fastställd att gälla från och med den 25 maj 2018. 

Personuppgiftsansvarig 

802004-6457 

Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte 

Varuvägen 9 

12530 Stockholm-Älvsjö 

Telefon: 08-644 74 10 

E-post: info@rotarystudent.se 


