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Kapitel XXVI 
TEKNOLOGI 

 
A. ARKIVERING AV INFORMATION 

 
1. Medlemsinformation – LCI använder endast medlemsinformation i syfte att förbättra 

medlemsupplevelsen för alla medlemmar. Om LCI utvecklar nya processer som kräver 
ytterligare personlig information eller använder den befintliga informationen i ytterligare 
syften, kommer vi att uppdatera nedanstående obligatoriska personuppgifter och valfria 
personuppgifter. 
 
a. Obligatoriska personuppgifter 

(1) Förnamn 
(2) Efternamn 
(3) Mellannamn (om tillämpligt) 
(4) Födelsedatum 
(5) Kön 
(6) E-postadress 
(7) Medlemsnummer 
(8) Inträdesdatum 
(9) Avregistrerad datum 

(10) Adress (ort och land) 
 

b. Valfria Personuppgifter 
(1) Språk 
(2) Telefon bostad 
(3) Mobilnummer 
(4) Telefon arbete 
(5) Faxnummer 
(6) Adress (bostadsadress, postnummer) 
(7) Partner/vuxen i sällskap 
(8) Namn på fadder  
(9) Yrke 

(10) Reseinformation  
(11) Alternativ kost 
(12) Rörlighetskrav 
(13) Adress för särskilt tillfälle 
(14) Donationsbelopp 
(15) Namn på hedersbetygelse 
(16) Adress för hedersbetygelse 
(17) Namn på utmärkelsemottagare 
(18) Utmärkelsemottagarens leveransadress 
(19) Skäl till avregistrering 
(20) Deltagande i serviceaktivitet 
(21) Inbjudna 
(22) Konversationer 
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(23) Tilldelade märken 
(24) Språk 
(25) Totala avgifter 

 
2. Individuell klubbinformation  

 
a. Klubbnummer 
b. Klubbnamn 
c. Distrikt 
d. Plats 
e. Datum för godkännande av charter 
f. Region 
g. Zon 
h. Språk 
i. Nya medlemmar hittills i år 
j. Avförda medlemmar hittills i år 
k. Totalt antal nya medlemmar per dagens datum 
l. Klubbens medlemsantal vid charter 
m. Storstad, förort, landsbygd  
n. Organiserad av en representant eller frivilliga från Lions  
o. Klubbens möten genomförs under morgon, middag eller kväll  
p. Klubbmöten genomförs varje vecka eller två gånger i månaden 
 
 

B. INFORMATION TILLGÄNGLIG FÖR GODKÄNDA KANDIDATER PÅ POSTEN 
FÖR TREDJE VICE PRESIDENT OCH INTERNATIONELL DIREKTOR  

 
1. Internationella stadgar och arbetsordning 

 
2. Den internationella styrelsemedlemmen - Hjälpinsatser genom ledarskap  

 
3. Kontaktinformation till nuvarande och tidigare tjänstemän skall finnas tillgänglig för alla 

certifierade kandidater. Kontaktinformationen kommer att levereras elektroniskt. I 
konstitutionella områden med regler gällande skydd av personlig information kommer 
kontaktinformation endast att tillhandahållas när organisationen har mottagit ett 
godkännande från nuvarande och tidigare tjänstemän. 

 
4. Kontaktinformation till klubbpresidenter kan på begäran överlämnas till kandidater på 

posten verkställande tjänsteman, förutsatt att respektive kandidater är villiga att betala 
organisationens framställningskostnad.  

 
5. Kontaktinformationens omfattning och framställningskostnaden skall avgöras av berörd 

verksamhetsavdelning. Beställaren ansvarar för kostnader hänförliga till leveransen. 
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C. KONTAKTINFORMATION 

 
1. Listor över medlemmar i lionklubbar skall utfärdas elektroniskt till distrikt (enkel-, del 

eller multipel) att använda enbart inom respektive distrikt. Distriktsguvernören, eller 
guvernörsrådsordföranden i multipeldistrikt, skall på vägnar av distriktsrådet eller 
guvernörsrådet, skriftligen ange syftet med informationen samt intyga att den inte 
kommer att utnyttjas i politiskt syfte utöver det som anges i Kapitel XIX eller i 
kommersiellt syfte. Distriktet (enkel-, del-, eller multipel-) skall avkrävas USD 5 000 i 
böter om medlemsinformationen används på olämpligt sätt eller kopia utfärdas utan 
tillstånd. I länder med begränsningar gällande personlig information kommer endast 
kontaktinformation till medlemmar som givit ett tillstånd att skickas. Framtagandet av 
sådan information skall begränsas till de system som finns på det internationella kontoret. 
 

2. Ingen tjänstemannalista kommer att utfärdas förrän broschyren "Vital Information" ligger 
färdig för distribution. 
 

3. Listor över nuvarande tjänstemän, distriktsordförande och klubbpresidenter inom ett 
konstitutionellt område kan rekvireras för lionprojekt och program. Dessa måste begäras 
av medlemmar i den internationella styrelsen eller LCIF:s förtroendesrådsmedlemmar.  
En begäran måste följa nedanstående regler: 

 
a. En redovisning för hur listan kommer att användas måste inkluderas.  
b. Listan får inte användas för politiska aktiviteter eller utomstående affärsintressen.  
c. Listan får endast användas en gång och måste inkludera en överenskommelse att 

radera informationen när den har använts.  
d. Dessa listor måste följa begränsningarna i Stycke C.1. ovan. 
 

4. Kontaktinformationens omfattning och framställningskostnaden skall avgöras av berörd 
verksamhetsavdelning. Beställaren ansvarar för kostnader hänförliga till leveransen. 

 
 
D. POLICY OM PERSONLIG INFORMATION 

 
1. Organisationens fullständiga policy om personlig information finns i bilaga A i detta 

kapitel. 
 

2. Ändringar gällande policy om personlig information på lionsclubs.org kommer att göras 
av personal vid behov och uppdateras i den internationella styrelsens policymanual vid 
nästa styrelsemöte. 
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BILAGA A 
 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
POLICY OM PERSONLIG INFORMATION 

 
 
Lions Clubs Internationals insamling och användande av personliga medlemsinformation 

 
Lions Clubs International (LCI) inser vikten av att skydda våra medlemmars personliga information.  LCI samlar in 
personlig information om lionmedlemmar och leomedlemmar, för att underlätta kommunikation med och mellan 
våra medlemmar.  Denna information används endast för att främja LCI:s syften inklusive ”att förena klubbarna med 
band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse” samt för att utföra nödvändig verksamhet i form av: 
 

• Debitering av avgifter och annan fakturering. 

• Distribution av tidningen LION samt information och uppdateringar till medlemmar och tjänstemän.  

• Sammanställning av medlemsprofiler och trender för att stödja program om medlemstillväxt, 
nyklubbildning och behållande av medlemmar. 

• Planering av kongresser och möten. 

• Kontaktinformation för lionledare och leoledare, inklusive tidigare och sittande internationella tjänstemän, 
direktorer, adjungerade styrelsemedlemmar, guvernörsrådsordförande, guvernörsråd, distriktsguvernörer, 
vice distriktsguvernörer och klubbtjänstemän. 

• Främjande av PR-aktiviteter och företagsallianser. 

• Stöd till Lions Clubs International Foundation och andra antagna serviceprogram. 

• Speciell annonsering, icke avgiftsrelaterade intäktsprogram eller andra syften i enlighet med syfte och 
uppgift fastställda av den internationella styrelsen. 

• Frisläppande av information enligt gällande lag eller i samband med juridiska eller statliga utredningar. 
 
Lions Clubs International skyddar personlig information genom att använda lösenordsskyddade områden, vilket 
begränsar åtkomsten till sådan information.  Det är viktigt att du skyddar ditt lösenord. 
 
All betalningsinformation som insamlats är skyddad av mjukvara i samband med överföring, vilken krypterar all din 
personliga information så att den på ett säkert sätt kan överföras via internet.  Vi redovisar endast en begränsad del 
av ditt kreditkortsnummer vid orderbekräftelse. 
 
Den officiella matrikeln är inte tillgänglig på internet utan ett lösenord. Personer som får tillgång till den officiella 
matrikeln, eller andra handlingar som innehåller personlig information om medlemmarna, får endast använda 
informationen för att främja LCI:s syften samt måste radera alla sådana register efter de har använts. Det finns även 
en funktion för att hitta en klubb eller kontaktinformation till en klubbtjänsteman.  Funktionen att hitta en klubb är 
utformad så att den inte kan användas som en kommersiell distributionslista och lionmedlemmar och leomedlemmar 
bör tillförsäkra att den inte används i detta syfte.  
 
WEBBSIDA 
 
Du kan komma att tillfrågas om att tillhandahålla personlig information för att få tillgång till vissa funktioner på 
webbplatsen. Att registrera sig är frivilligt. Emellertid måste du registrera dig för att ta del av dessa delar av 
webbplatsen. Även om du vid registreringen måste ange personlig information kan du kontrollera hur vi använder 
din information genom att uppdatera dina elektroniska kommunikationspreferenser i din profil.  
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Kakor 
 
En kaka är en liten mängd data, vilken ofta innehåller en anonym identifierare som skickas till din webbläsare från 
webbplatsens datorer och som sparas på din dators hårddisk. Varje webbplats kan skicka sina egna kakor till din 
webbläsare förutsatt att din webbläsares inställningar tillåter detta, men för att skydda din information tillåter de 
flesta webbläsare en webbplats att få tillgång till de kakor som samma webbplats redan har skickat till dig och inte 
de kakor som har skickats till dig från andra webbplatser. 
 
LCI kan skicka och få tillgång till våra egna kakor på din dator. LCI kan använda kakor till att identifiera dig som en 
återkommande besökare eller som kund på vår webbplats (om tillämpligt), att spara information om sessioner för 
inloggade användare samt följa användartrender och mönster, för att bättre förstå och förbättra områden på vår 
webbplats. 
 
LCI kan även tillåta andra företag som presenterar innehåll på vår webbplats att skicka och få tillgång till sina egna 
kakor på din dator. Andra företags användande av kakor sker i enlighet med deras respektive policy för skyddande 
av information. Vi har inte tillgång till någon information om dig som har sparats av tredje part, till exempel 
annonsörer. 

 
Vi kan använda andra företag till att presentera annonser på våra vägnar. Dessa företag kan använda kakor eller 
webbanalys (till exempel single pixel gifs eller web beacons), för att mäta annonseringens effektivitet. All 
information som tredje part samlar in via kakor eller webbanalys är helt anonym. Om du vill ha mer information om 
detta eller vilka alternativ du ha klickar du här. 
 
När du tillhandahåller din e-postadress godkänner du (väljer) att erhålla information från Lions Clubs 
International och dess program. Du kan avsluta din prenumeration genom att ändra dina inställningar för e-
postmeddelanden eller justera inställningarna i din prenumerationsprofil.  
 
När du befinner dig på webbplatsen kan du skickas vidare till andra webbplatser som står utanför vår kontroll. Om 
du besöker en webbplats som är länkad till vår webbplats ska du ta del av sidans sekretesspolicy innan du delger 
någon personlig information. 
 
OM DU INTE SAMTYCKER TILL VÅR POLICY OCH RUTINER BÖR DU INTE ANVÄNDA VÅR 
WEBBPLATS.  
 
Rekommendationer avseende personlig information för lionklubbar, leoklubbar, distrikt, multipeldistrikt och 
stiftelser 
 
Din lionklubb, leoklubb, distrikt, multipeldistrikt och/eller stiftelse bör beakta din personliga information och följa 
liknande riktlinjer vid användandet av personlig information för medlemmar, donatorer, mottagare av humanitär 
hjälp eller andra personers personliga information i arbetet med era aktiviteter.  Du bör överväga att införskaffa 
skriftligt godkännande innan information om namn, adresser, e-postadresser, telefonnummer, medicinsk 
information, finansiell information etc. används. Du bör också iaktta försiktighet vid användandet av personlig 
information på Internet eller i de fall du delar med dig av e-postadresser till tredje part.  Vänligen notera att 
LOKALA LAGAR KAN STYRA DETTA och dessa lagar varierar kraftigt från land till land. Du bör därför söka 
råd från en lokal expert för mer information innan personlig information används. 
 
Om du har några frågor avseende gällande policy, vänligen kontakta Lions Clubs International via e-post 
infosec@lionsclubs.org. 
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