SFAIM Nyhetsbrev

Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

Nya lagen om personuppgifter
Alla har vi senaste veckorna uppmärksammats på den nya lagen om personuppgifter som
träder i kraft 25 maj; GDPR. Vi vill nu uppmärksamma dig på SFAIMs integritetpolicy. Du
hittar den i sin helhet på vår hemsida! www.svenskidrottsmedicin.se
En kort sammanfattning:
Som medlem ingår vi ett avtal varför vi behöver vissa uppgifter för att vi, SFAIM, ska kunna
fullgöra våra åtaganden gentemot dig för att administrera ditt medlemskap, din prenumeration och för kommunikation. När det gäller kurser och mötesdeltagande behövs också vissa
uppgifter i samband med själva kursen eller mötet, men det finns även ett berättigat intresse
att spara dessa uppgifter om du i framtiden vill få ett kursintyg eller ansöka om ackreditering.
Den nya lagen förstärker behovet av samtycke vilket vi kommer att efterfråga på ett tydligare
sätt. Och vi kan bara hantera dina personliga uppgifter så länge du önskar det!
Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, vill veta vilka uppgifter
som är sparade eller frågor kring integritetspolicyn, är du välkommen att kontakta kansliet
via e-post: kansli@svenskidrottsmedicin.se
Styrelsen

Gäster från American Medical Society for Sports Medicine
Ett tack till våra gästande fellows från American Medical Society for Sports Medicine , John
Lombardo, Jason Zaremski och Leonardo Olivera!
Våra fellows tillbringade fyra och ett halvt dygn
i Sverige, med tidsomställning i kroppen, 17-22
maj.
Under dessa dagar hann de med att bidra konferensen ”Göteborg Running science meeting”,
delta både som åskådare och deltagare i Göteborgsvarvet, träffa några av våra medlemmar vid
en informell grillkväll med många berättelser om
idrottsmedicinens historia, delta i vetenskapliga
diskussioner kring patienter på Sports Medicine,
Sabbatsberg, och slutligen bidra till ett öppet After Work seminarium på Gymnastik och idrottshögskolan.
Och tack till alla er som var med inför och under
deras vistelse i Sverige! Efter Sverige gick resan
vidare till Norge för att avslutas i Danmark.

Steg 2 utbildning i idrottsmedicin
5-9 november 2018
Örebro

Idrottsmedicin Örebro Län inbjuder till kurs i Idrottsmedicin Steg 2 för
läkare, fysioterapeuter/ sjukgymnaster, sjuksköterskor, kiropraktorer,
naprapater och idrottslärare. Det här är stegutbildningar under SFAIM,
Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin där IMÖ är en
delförening.

Tid:

Start 5:e November 09.00, avslut 9:e November 15.00

Plats:

Elite Stora Hotellet, Örebro

Pris:

6 700kr för medlemmar och 7 800kr för icke-medlemmar.
i avgiften ingår fika, lunch get together samt
avslutningsmiddag.

Anmälan: www.svenskidrottsmedicin.se senast den 22 oktober,
Logi:

Rum på Elite Stora hotellet finns att tillgå och är öronmärkta
för kursens deltagare fram till 17 september. Efter detta kan
man i mån av plats boka rum. Ange ”idrottsmedicin 5-9/11”
vid bokning. Pris:1 190 kr inklusive frukost och moms.
Bokning av boende på tel: 019-15 69 90

Kontakt: imorebro@gmail.com
Välkommen!

