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Unionsstyrelsens utlåtande på motion M2023-004 från Västkustens
Båtförbund angående utskick till medlemmar med hjälp av
personuppgifter i BAS.

Unionsstyrelsens yttrande
Behovet av och önskan att enkelt kunna skicka ut information till medlemmarna ökar
ständigt inom alla nivåer av Svenska Båtunionen. Den stora mängd kontaktuppgifter som
finns samlade i BAS är attraktiva förutom för oss själva också för många företag och andra
organisationer. Det är tekniskt mycket enkelt att hämta ut en fil med önskade
personuppgifter ur BAS och lägga in dem i ett nyhetsbrevsprogram, nyckelregister eller
lämna dem till ett företag som vill sälja produkter till medlemmarna. Att det är tekniskt lätt
innebär inte att det är juridiskt lätt.

Vid beaktandet av Västkustens BFs motion måste hänsyn tas till lagar och och våra egna
regler kring GDPR. Lagstiftningen säger att personuppgifter är var och ens personliga
ägodel som inte får användas utan ägarens godkännande. Det gäller även varje enskild
personuppgift i BAS såsom telefonnummer, adress eller e-postadress. Vi har i våra
nuvarande styrdokument för BAS och GDPR-bestämmelser angivit och avtalat för vilka
ändamål och vem som får använda personuppgifter i BAS. Efter att kansliet gått igenom
dem noga och fått detta konfirmerat av  sakkunnig jurist kan vi konstatera att det inte finns
något som hindrar ett båtförbund att använda personuppgifter i BAS för utskick av t.ex.
nyhetsbrev eller utställande medlemskort eftersom de anger att alla båtklubbar,
båtförbund samt Svenska Båtunionen är gemensamt personuppgiftsansvariga. Idag
begränsas möjligheten för förbundet att få tillgång till personuppgifter genom våra
behörighetsregler för BAS. De säger i överensstämmelse med lagstiftningen att
funktionärer endast ska ha tillgång till de personuppgifter de behöver för att uppfylla sitt
uppdrag. Det innebär bland annat att en "vanlig" förbundsfunktionär endast kommer åt
personuppgifter avseende funktionärer i båtklubbarna inom förbundet och inte samtliga
medlemmar.För att uppfylla motionens förslag behövs således  att behörighetsreglerna för
BAS ses över och ändras så att utsedda funktionärer får tillgång till personuppgifter för
samtliga båtklubbar anslutna till förbundet. Det kan verka harmlöst, men det är viktigt att
förstå att även en e-postadress är i lagens mening är en personuppgift på samma sätt som
t.ex. personnummer. Behörigheter för förbundens användande hanteras av
BAS-kommittén och ändringar av kommitténs instruktioner ligger inom Unionsstyrelsens
mandat.



Det finns även andra aspekter att ta i beaktandet vid behandlingen av motionen.
I det fall motionen bifalles kommer det att bli förbundets ansvar att säkerställa hanteringen
av överflyttningen av personuppgifter från BAS till det program eller verktyg som avses att
användas sker på ett säkert sätt och där personuppgifterna inte kan spridas. Det åligger
också förbundet att säkerställa att det finns s.k personuppgiftsbiträdesavtal mellan
båtförbundet och leverantören av tjänsten. Förbundet kommer således komma att bära
ansvaret vid ev. brott mot GDPR-lagstiftningen och för att rapportera eventuella
personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Det finns sedan lång tid inriktningsbeslut från Båtriksdagen som anger att
kommunikationsvägen från organisationen till den enskilde båtklubbsmedlemmen ska vara
via tidningen Båtliv. Båtliv som idag både består av en papperstidning och digitalt
nyhetsbrev finansieras idag av annonsintäkter som uppgår till cirka dubbelt så mycket som
det prenumerationsstöd som betalas genom medlemsavgifter avl Svenska Båtunionen. De
stora förbunden kommer med sina nyhetsbrev att kunna erbjuda företag som är befintliga
eller presumtiva annonsörer i Båtliv en ny marknadsföringskanal som är billigare och mer
regionalt definierad än vad tidningen erbjuder. Efterfrågan på kanaler för digital
marknadsföring  till väl definierade målgrupper växer i snabb takt. Att båtförbundens
nyhetsbrev på kort tid kan bli en konkurrent till Båtliv är att ta i beaktande.

Det är mycket viktigt för förtroendet för BAS att båtklubbarnas medlemmar inte upplever
att deras personuppgifter inte missbrukas och att båtklubbar därför väljer att inte använda
BAS. Vid ett ev. bifall till motionen bör även Unionsstyrelsen få i uppdrag att ta fram etiska
råd för förbundens användande av personuppgifter i BAS för förbunden att följa.

Unionsstyrelsen föreslår Båtriksdagen:

Att motion M2023-004 bifalles med tillägg om att Unionsstyrelsen får i uppdrag att ta
etiska råd och anvisningar avseende kommunikation mellan båtförbund och
båtklubbsmedlemmar.


