
Uppgift om fackligt medlemskap är en känslig personuppgift enligt dataskyddsförordningen. Det 
innebär att vi måste vara särskilt noga med hur vi hanterar och exponerar personuppgifter och 
uppgifter om medlemskap i Unionen. Det här innebär också att ni som är valberedare i Unionen 
behöver vara extra noga när ni tar fram förslag till val på årsmötet. 

Dataskyddsombuden inom TCO har diskuterat frågan och kommit fram till följande: 
• Ett åtagande att vara förtroendevald i en facklig organisation förutsätter att man vill arbeta 

öppet för organisationen och dess ändamål. Man kan inte vara hemlig.  
• Redan den omständigheten att man kandiderar till ett förtroendeuppdrag innebär att  

kandidaten tydligt offentliggjort sitt fackliga medlemskap, eftersom detta är en förutsättning 
för att bli vald.  

• Behandling av personuppgifter för att hålla de förtroendevalda tillgängliga för medlemmarna 
kan därför göras av förbundet med stöd av undantaget i artikel 9.2 e i Dataskyddsförordningen.  

• Slutsatsen förutsätter att kandidaten tydligt har informerats om att uppgiften om fackligt  
medlemskap kan komma att publiceras av förbundet för ändamålet att hen ska hållas  
tillgänglig för medlemmarna. 

 

Det innebär alltså att ni som valberedning behöver: 

• Säkerställa att den som blir nominerad får information om att nomineringen innebär att  
uppgiften om medlemskap blir offentlig. Med offentlig menas att det är information som  
arbetsgivaren och andra medlemmar på företaget/organisationen kan få kunskap om. Det kan 
till exempel ske genom att kontaktuppgifter till den lokala klubben eller arbetsplatsombudet 
finns tillgängliga när en medlem loggar in på unionen.se/mitt unionen samt att Unionen infor-
merar arbetsgivaren om vem som valts som facklig företrädare på företaget/organisationen. 

• Vara mycket försiktiga med att skriva ut personuppgifter i all information om de nominerade 
som ni tar fram. Använd till exempel aldrig personnummer, och om ni vill presentera de  
nominerade med lite mer personliga beskrivningar är det mycket viktigt att vara saklig och att 
de nominerade får ta del av texterna i förväg och godkänna dem.

Information till valberedningar  
om dataskydd och nominerade  
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