
 

Användarvillkor för Connect och e-postsystemet  
Inledning  

 
Detta dokument innehåller användarvillkor för Centerpartiets intranät 
Connect och e-postsystemet för domänen centerpartiet.se, nedan kallade 
”systemen”. 
   
I samband med att du sparar ändring av personliga uppgifter i Connect 
ombeds du bekräfta att du har tagit del av och godkänt dessa 
användarvillkor.  
 
Dessa användarvillkor syftar till att klargöra:   

• hur personuppgifter från medlemsregistret Creg hanteras i systemen  
• rekommendationer för användning av e-postadress hos 

centerpartiet.se  
• hur problem med skräppost (spam) hanteras  
• hur granskning görs av aktiviteter i systemen  

 
Användarnamn till systemen är detsamma som e-postadressen benämnd 
E-post i medlemsregistret.  
 

Hantering av personuppgifter från medlemsregistret 
Creg  

 
Personuppgifter från medlemsregistret görs tillgängliga i systemen i dessa 
fall:  

1. Medlem/medarbetare har gjort ett aktivt val att aktivera sig som 
användare i Connect  

2. Medlem/medarbetare har en e-postadress hos centerpartiet.se, 
vilket med automatik också innebär att medlem/medarbetare är 
aktiverad som användare i Connect  

3. Medlem/medarbetare har ett sådant förtroendeuppdrag eller en 
sådan anställning att det kan anses rimligt att 
medlem/medarbetare därför är sökbar i systemen. Sådan 
bedömning görs för varje uppdragsgrupp i medlemsregistret av 
administratör på Centerpartiets Riksorganisation  
 

Medlem/medarbetare kan via Connect själv göra inställningar och välja 
vilka personuppgifter från medlemsregistret som ska vara synliga för 
andra användare i systemen. Dessa inställningar sparas i 
medlemsregistret och slår igenom i samtliga delsystem.  
 
Rekommenderat är att visa så många relevanta uppgifter som möjligt för 
att underlätta vår interna kommunikation. Namn och e-postadress kan 



inte döljas. Innan medlem/medarbetare har gjort några egna inställningar 
visas namn, e-postadress, mobiltelefon, postort. 
 
Medlem/medarbetare kan via Connect göra ändringsförslag till 
medlemsregistret för att korrigera eller komplettera sina egna uppgifter. 
Ändring i medlemsregistret införs efter att ändringsförslaget granskats av 
administratör i medlemsregistret. Om ändringsförslaget underkänns av  
administratören görs ingen justering.  
 

Användning av e-postadress hos centerpartiet.se  
 

Medlem som är förtroendevald, eller kandidat inför allmänna val, 
rekommenderas att använda en e-postadress hos centerpartiet.se 
utformad enligt fornamn.efternamn@centerpartiet.se i sin roll som 
företrädare för Centerpartiet. Detta gäller exempelvis i valmaterial, på 
visitkort och på webbsidor. Det förstärker bilden av att personen 
representerar Centerpartiet eller någon av syskonorganisationerna. Det 
avråds bestämt från att använda e-postadresser kopplade till företag, 
kommun, landsting, etc, för kommunikation i rollen som 
kandidat/förtroendevald inom Centerpartiet. 
 

Hantering av problem med skräppost (spam)  
 

Varje dag kommer ett mycket stort antal e-postmeddelanden som är 
skräppost (spam) till centerpartiet.se. Centerpartiet har ett spamfilter som 
sorterar bort det allra mesta av skräpposten. Ibland fastnar dock e-post i 
spamfiltret fastän det är ett viktigt brev som vi skulle vilja släpptes 
igenom. Omvänt kan det också inträffa att e-post som skickas från 
centerpartiet.se fastnar i spamfiltret hos någon annan e-postoperatör. En 
adress eller en domän kan bli svartlistad som spammare utan att en 
enskild användare har gjort något fel. Det kan vara en virussmittad dator 
eller en verklig spammare som finns på annan adress hos samma e-
postoperatör som orsakar problemen. Därför är det mycket viktigt att vara 
observant och reagera om e-post inte kommer fram, både vid 
inkommande och utgående trafik. Det rekommenderas att alltid 
kontrollera särskilt att extra viktiga e-postmeddelanden verkligen har 
kommit fram. Om e-post fastnar i spamfiltret hos centerpartiet.se får 
avsändaren vanligtvis ett felmeddelande. Om du upptäcker problem med 
att e-post inte kommer fram kan oftast Centerpartiets Riksorganisation 
(tel 08-617 38 00) hjälpa till att lösa problemet. Se till att ha ett färskt 
exempel när du hör av dig om e-post som fastnat. En utskrift av 
felmeddelandet är allra bäst, annars behövs uppgift om tidpunkt, vilka 
adresser som varit inblandade, och rubriken på meddelandet som fastnat.  
 
 
 



Granskning av aktiviteter i systemen  
 

Systemen ska endast vara tillgängliga för medlem/medarbetare i 
Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund eller 
Centerstudenter. Du förbinder dig att alltid hantera ditt lösenord på 
säkrast möjliga sätt, och att aldrig avslöja det för någon annan. All 
aktivitet i systemen (kan) övervakas, i godtycklig detalj. Ändamålet med 
denna övervakning är att detektera brottsliga och/eller för Centerpartiet 
potentiellt skadliga aktiviteter. Personlig och integritetsrelaterad 
information kommer aldrig granskas specifikt utan misstanke om att 
sådan aktivitet föreligger. Om en incident medför att IT-ansvarig hos 
Centerpartiets Riksorganisation vidtar åtgärder mot, och/eller utökar 
bevakningen av medlems/medarbetares nyttjande av systemen på ett 
integritetskänsligt sätt, ska medlem/medarbetare i efterhand informeras 
om detta, oaktat utfallet av de initierade åtgärderna. 
 


