INTEGRITETSPOLICY
IF Friskis&Svettis Uddevalla

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter i If Friskis&Svettis Uddevalla, 8585008975, Kasenabbevägen 20, Uddevalla.
2018-05-08 har följande policy fastställts av styrelsen för IF Friskis&Svettis Uddevalla.
Vi som förening är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som
sker inom ramen för vår verksamhet. Behandlingen gäller i stort sett inhämtning,
lagring, delning och gallring av dina personuppgifter.

1

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina
personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande
dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi använder personuppgifter för att ta tillvara dina
rättigheter och din integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi
använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan
ta tillvara dina rättigheter.

2

Bakgrund

Genom att du blir medlem hos oss och genom köp av träningskort har vi ett avtal.
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att vi enligt detta avtal eller annat träffat avtal
ska kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig, t. ex. behandling av medlemskapet och övrig
administration av avtalet. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad
som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga
uppgifterna.
Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service och information om vår
träning och verksamhet. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt
utföra medlemsundersökningar och för vår marknadsföring.
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Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter
i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt medlemsavtal och lag. Här följer
exempel på personuppgifter vi behandlar:
namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, personnummer,
användarnamn, fotografier, betal- och kreditkortsnummer, kontonummer och andra
bankrelaterade uppgifter, träningsstatistik, antidopingavtal, uppgifter som du
registrerade självmant och frivilligt uppger, innehåll som du själv publicerar, s.k.
användargenererat innehåll
Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Genom att du träffar ett medlemsavtal eller annat avtal med oss lämnar du dina
personuppgifter och godkänner att vi behandlar dem för de uttalade syften som framgår av
avtalet.
Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
•
•
•
•
•

Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
Uppgifter som vi får från offentliga register
Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller
på annat sätt tar kontakt med oss

Information
Vi ska ge klar och tydlig information till dig som registrerad då vi samlar in dina uppgifter från
dig eller annan. Informationen ska gälla vem som är personuppgiftsansvarig (föreningen som
sådan och kontaktperson är vår verksamhetschef, hemsida uddevalla.friskissvettis.se,
ändamålen (punkt 2 ovan), rättslig grund (se nedan), intresse vid intresseavvägning,
mottagare, lagringstid (för medlem två är efter avslutat medlemskap), rätten att återkalla
samtycke och rätten att klaga hos Datainspektionen liksom dina rättigheter (se nedan under
rubriken ”Som registrerad hos oss…….”.
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Behandling på lagliga grunder
För hantering av medlemskapet, administrationen och träningsaktiviteterna gäller avtalet
som lagligt grund.
För kontakter med föreningen, besök på hemsidan och publicering av material på hemsida och
sociala medier gäller en avvägning av om dina intressen som registrerad väger tyngre än vårt
intresse av att behandla personuppgifterna.
En tredje grund vi kan åberopa är ditt samtycke för speciellt ändamål och som vi i så fall måste
kunna bevisa. Samtycke kan alltid återkallas.
Som registrerad hos oss har du rätt till
Registerutdrag som visar vår behandling av dina personuppgifter
Dataportabilitet, i korthet rätt att i maskinläsbart skick få ut dina registeruppgifter
Korrigering och begränsning av uppgifterna
Radering under vissa omständigheter
Invändning mot direkt marknadsföring
Klagomål på personuppgiftsbehandlingen hos Datainspektionen

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.
Utgångspunkten är att endast våra anställda och funktionärer som behöver
personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad
mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.
Vi har avtal med våra IT-leverantörer rörande IT-säkerhet för att säkerställa att dina
personuppgifter behandlas säkert.
När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har
samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal
eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt
säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.
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Ansvar

Föreningen är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina
personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.
Den som lidit skada genom att personuppgifter
dataskyddsförordningen (GDPR) kan ha rätt till skadestånd.

behandlats

i
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Denna policy är fastställd vid styrelsemöte 2018-05-08.
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