
LOP Rogaland Sør 

 

Vedtekter Rogaland Sør § 7: MEDLEMSLISTER 

Etter innføring av Personvernsforordningen (General Data Protection Regulation, GDPR)  er 

«Medlemslister» under  § 7 i vedtektene foreldet:   

Forordningen fokuserer på personvern og  regulerer i sterk grad organisasjonens adgang til å 

lagre og  utveksle personopplysninger. I tillegg styrkes den enkeltes rett til å «eie» egne 

opplysninger og dermed ha kontroll over hva som lagres og deles.  

 

 

Forslag til vedtektsendring: 

Vedtektenes § 7, MEDLEMSLISTER, erstattes med følgende: 

 Medlemsregister i LOP Rogaland Sør  

Hvilke opplysninger lagres: 

LOP  Rogaland Sør registrerer følgende opplysninger om sine medlemmer: 

 

• Navn,  

• Adresse 

• Fødselsdato  

• Telefon 

• E-postadresse 

• Dato for innmelding i LOP 

• Eventuelt medlemskap i Norsk Sykepleierforbund, Norsk Radiografforbund eller andre 

yrkesorganisasjoner LOP sentralt har avtale med. 

 

Hvor lagres opplysningene: 

Opplysningene lagres i medlemsregisteret i StyreWeb. Databehandlingsavtale er inngått. I 

tillegg blir opplysningene sendt til LOP sentralt. 

Medlemslister, som tidligere lå i LOP RS sitt Excel-system, slettes med ett unntak: 

Opplysninger som ligger som dokumentasjon for regnskap, Regnskapsdokumentasjon må 

beholdes i 5 år.  

 

Tilgang og oversendelse: 

Medlem og varamedlem av styret i LOP RS, samt medlem og varamedlem av valgnemnd, har 

tilgang til medlemsregisteret, via personlig passord.   

Når et medlem eller varamedlem fratrer sitt styre- eller valgnemndsverv, slettes tilgangen. 

Personopplysninger lagres i StyreWeb, ikke på egen pc eller minnepenn, og sendes ved behov 

som lenker, ikke som vedlegg. 

Ved distribusjon av e-post der det er flere mottagere, brukes blindkopi. 

 

 



LOP Rogaland Sør 

 

 

Behandlingsansvarlig: 

To personer, kasserer og et annet styremedlem utpekt av styret, har ansvar for  

medlemsregisteret. Når nytt styre er konstituert etter hvert årsmøte, har disse to også ansvar 

for å gi- og slette tilganger i samsvar med de valgene årsmøtet har gjort.   

 

Bruk av opplysningene: 

Ved behov (eksempelvis arrangementer, reiser, masseutsendelser og valgnemndsoppdrag) gis 

det anledning til å ta papirkopi av relevante deler av medlemsregisteret – f.eks. deltakerliste.  

Opplysninger fra medlemsregisteret deles ikke eksternt. 

 

Sletting av opplysninger: 

Ved utmelding slettes alle opplysninger om det utmeldte medlemmet, med unntak av det som 

ligger som dokumentasjon til regnskapet. 

 

Innsyn: 

Et medlem har til enhver tid rett til innsyn i alle opplysninger LOP RS har registrert om 

vedkommende. 

 

Personvernerklæring: 

Personvernerklæring sendes til alle medlemmer. I tillegg ligger denne på LOP RS sin 

hjemmeside: LOP Rogaland Sør          

 

Avvik 

Avvik meldes til lokallagsleder. Avviksmeldinger behandles av styret og protokollføres. 

Lokallagsleder er ansvarlig for å melde eventuelle avvik til datatilsynet. Meldingen skal 

inneholde opplysning om hvilke tiltak som iverksettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://lop.no/lokallag/rogaland/sandnes-og-jeren

