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SSA integritetspolicy 
 

Tillämpningsområde och definitioner 

Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, nedan kallad förordningen, tillämpas på behandling av 

personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register. 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som 

sker inom ramen för föreningens verksamhet. En del av verksamheten utgörs av delegerad myndighetsutövning 

i enlighet med beslut av Post- och telestyrelsen. 

All behandling av personuppgifter måste vila på laglig grund enligt förordningens artikel 6.1. 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för frågor som rör förordningen och föreningens behandling av 

personuppgifter. 

Föreningen ger ut tidskriften QTC Amatörradio med utgivningsbevis utfärdat av Patent- och registreringsverket 

samt driver webbplatsen ssa.se i enlighet med databasanmälan till Myndigheten för press, radio och TV.  

QTC Amatörradio och ssa.se regleras av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

Uppgifter som registerförs av SSA 

SSA registerför anropssignal, namn och adress för radioamatörer i Sverige. I förekommande fall registerförs 

även personnummer, telefonnummer och e-postadress. Denna behandling är nödvändig som ett led i 

föreningens myndighetsutövning och för att utföra en uppgift av allmänt intresse (förordningen artikel 6.1e). 

SSA för register över föreningens medlemmar, som utöver ovan nämnda uppgifter även innehåller uppgifter 

om medlemstatus, erlagda medlemsavgifter och funktionärsuppdrag. Denna behandling är nödvändig för att 

fullgöra avtal mellan föreningen och medlemmen (förordningen artikel 6.1b). 

SSA registerför namn, personnummer och provresultat för personer som avlagt prov för amatörradiocertifikat. 

Denna behandling är nödvändig som ett led i föreningens myndighetsutövning (förordningen artikel 6.1e). 

SSA registerför adressuppgifter och betalningsinformation för personer som handlar i onlinebutiken 

SSA hamshop. Denna behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal (förordningen artikel 6.1b). 

I anslutning till föreningens webbplats finns ett slutet medlemsforum. Inlägg på medlemsforumet sparas för 

arkivändamål av allmänt intresse (förordningen artikel 5.1b). 
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Dina rättigheter 

• Vid klagomål på föreningens behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till 

Datainspektionen. 

• Du har rätt att erhålla en kopia på de personuppgifter som föreningen behandlar. 

• Du har rätt att få veta vilket ändamålet är med föreningens behandling av dina personuppgifter. 

• Du har rätt att få eventuella felaktiga uppgifter korrigerade. 

• Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter eller delar av dina uppgifter raderade. 

I tillägg till dina rättigheter enligt förordningen, kan du begära att publicering av dina personuppgifter på 

föreningens webbplats (SM Callbook) begränsas. 

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om dina rättigheter i övrigt, är du välkommen 

att höra av dig till föreningens kansli, hq@ssa.se. 
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