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Information om personuppgiftshantering i Utbildningsportalen 

Med anledning av den europeiska dataskyddsförordningen General Data Protection 

Regulation (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 vill vi informera dig som användare 

om hur vi hanterar dina personuppgifter. 

1:1 Utbildningsportalen 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet) har skapat en ny IT-plattform 

”Utbildningsportalen”, som driftsattes 211123. Alla instruktörer som har registrera någon 

HLR/FH-utbildning inom den senaste 5-års perioden har flyttats över från det gamla 

utbildningsregistret till Utbildningsportalen.  

I Utbildningsportalen registreras alla utbildningar i hjärt-lungräddning (HLR) och Första 

Hjälpen (FH), liksom instruktörer och kursdeltagare. Det sker på tre nivåer: grund-, 

repetitions-, och instruktörsutbildning för två olika kurser ”Typ 1- och Typ 2-kurser”. Se 

Utbildningspartalen för att läsa om de två olika kurstyperna. 

Vid första inloggning skapar man ett användarkonto och registrerar namn, 

mobiltelefonnummer samt aktuell e-mailadress. Informationen utgör personens unika 

identitet.  

1:2 Syfte 

Syftet med Utbildningsportalen är att skapa ett modernt IT-verktyg för kursdeltagare och 

instruktörer inom HLR-rådets utbildningsprogram. Vidare vill HLR-rådet samla information 

om antal och typ av HLR/FH utbildning som genomförs årligen i Sverige, samt att registrera 

aktiva HLR/FH instruktörer. Dels som kvalitetssäkring, dels för att kunna nå ut med HLR-

relaterad information. I portalen finns dokument, filmer för respektive program samt 

webbutbildningar.  

1:3 Uppgifter som lagras i Utbildningsportalen 

I databasen lagras följande uppgifter:  

- För- och efternamn för: a) instruktörer och b) kursdeltagare (Endast Typ 1-kurser) 

- Mobiltelefonnummer 

- Mailadress 

- Instruktörens kompetens 

- Antal genomförda utbildningar 

- Typ av utbildning som respektive instruktör har genomfört och inloggade kursdeltagare    

   har deltagit i. 

1:4 Känsliga personuppgifter 

Särskilda regler enligt GDPR artikel 9 gäller för känsliga personuppgifter. Det är ras eller 

etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i 

https://utbildningsportal.hlr.nu/
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fackförening, uppgifter som rör sexualitet och hälsa samt genetiska och biometriska 

uppgifter. Vi behandlar inga känsliga personuppgifter i Utbildningsportalen. 

1:5 Avregistrering av personer i Utbildningsportalen 

HLR-instruktör som har varit inaktiv i tre år avregistreras, inga data sparas. Om personen 

önskar reaktivera sig igen som instruktör krävs en ny instruktörsutbildning.  

1:6 Utlämning av personuppgifter 

Endast personer inom HLR-rådets organisation som har behov av personuppgifter för att 

utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. Det gäller t.ex. supporten för 

Utbildningsportalen samt våra IT-utvecklare. HLR-rådet kommer inte att dela personuppgifter 

i registret till annan part i marknadsföringssyfte. Läs vad som är personuppgifter här.  

Vid ev. forskningsförfrågningar om HLR-utbildning i Sverige kommer endast avidentifierade 

data lämnas ut. Önskar instruktör eller kursdeltagare bli borttagen ur databasen, kontakta 

HLR-rådet via utbildningsportal@hlr.nu. 

1:7 Godkännande av lagrade persondata 

Vid inloggning samtycker personen till webbplatsens sekretesspolicy och medger därmed att 

webbplatsen lagrar information om personen. Vidare måste instruktören erhålla godkännande 

från kursdeltagaren för att lägga till denne på kurs. Läs mer om personlig integritet under 

”Min sida” i Utbildningsportalen. Information om GDPR finns på 

Integritetsskyddsmyndigheten. 

1:8 Kontakt 

Vid frågor om hur personuppgifterna hanteras kontakta HLR-rådet. 

Svenska HLR rådet 

Box 5182 

121 18 Johanneshov 

Telefon: 08-120 586 74 
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