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GDPR-säkrad användning av personuppgifter inom LIS 
 
1) Laglighet, skälighet och transparens 
Vid tecknande av medlemskap i LIS utser var revy sin egen kontaktperson, samt lämnar information 
om dennes personnamn, postadress, mobiltelefonnummer och epostadress. (Enskild medlem lämnar 
samma informationsmängd.) Ansökningsformulärsidan visar tydligt att informationen ovan kommer 
att göras offentlig. Därtill kan medlemmen (grupp) lämna information om organisationsnummer (för 
enklare identifiering av eventuella felbetalda fakturor) och hemsidesadress. Det är av allmänt intresse 
att var revys kontaktperson samt enskilda medlemmar visas offentligt i vårt register. Personnummer 
efterfrågas ej, och epostadressen är inte synlig i medlemsregister. Medlemmar kontaktas av omvärlden 
genom ett formulär, som döljer medlemmarnas epoastadress.  
 
LIS förser tre instanser med medlemmarnas kontaktuppgifter: 
 

a) STIM - för att underlätta STIM:s hantering med att begära in musikrapporter från 
revyerna. Utan denna informationsdelning finns risk att medlemmar missar att 
musikrapportera i tid. 
 
b) Tryckeriet av vår medlemstidning 
 
c) Vårt försäkringsbolag Nordeuropa Försäkringar 
 

Allt ovanstående är helt i linje med förbundets stadgar § 3, som finns anslagna på vår hemsida. 
 
2) Ändamålsbegränsning och uppgiftsminimering 
LIS samlar endast in uppgifter som är nödvändiga för att kunna fakturera medlemskapet och för att 
hålla var medlem á jour med aktuella händelser i branschen och i förbundet genom vårt månadsbrev. 
Instruktion om hur man säger upp månadsbrevet finns däri. 
 
3) Riktighet 
LIS:s medlemmar påminns ständigt om viktigheten i att förbundet har korrekta uppgifter. Ett formulär 
särskilt framtaget för ändamålet används för att byta uppgifter. 
 
4) Lagringsbegränsning 
Medlemmarnas kontaktuppgifter sparas inte längre än nödvändigt, som längst 24 månader. Detta för 
att kunna kontakta en revygrupp genom en före detta kontaktperson, utifall kontakten med en 
nuvarande bryts. Uppgifter av mer ekonomisk karaktär, såsom fakturor osv, sparas dock i 7 år med 
stöd av bokföringslagen. 
 
5) Integritet och sekretess 
Inom LIS har endast förbundssekreterare Andreas Zetterberg tillgång till uppgifterna. 
Kontaktuppgifterna lagras digitalt i ett excelark, i bokföringsprogram och som html-format på vår 
hemsida www.lis.nu . Alla datorer och molntjänster som fysiskt förvarar uppgifterna är låsta med 
användarnamn och lösenord, särskild programvara används för att se till att ingen kan hacka systemets 
hemsidor. 
 
Det är styrelsen som är ytterst ansvarig för hur och att GDPR-lagstiftningen efterlevs. 


