Policy för hantering av personuppgifter i
Härnösands OK
Syfte med policyn
Policyn ska säkra att hanteringen av personuppgifter i Härnösands OK (HOK) följer gällande
lagstiftning, samt upplevs som välmotiverad utifrån verksamhetens behov och som välavvägd i
förhållande till enskildas integritet.

Målgrupp
Styrelse och kommittéledamöter i HOK. Ledare som blivit utsedda av HOK. Aktiva och
föräldrar/anhöriga som deltar i aktiviteter som exempelvis träningar, tävlingar, läger, utbildningar och
möten.

Mål
Alla berörda ska förstå och ta sin del av ansvaret för hantering av personuppgifter i klubbens
verksamhet.

Hantering av personuppgifter
Godkännandet av texten under denna rubrik används vid ansökan om medlemskap.

Dataskyddsförordningen gäller som lag i Sverige och ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL).
Dataskyddsförordningen bygger på General Data Protection Regulation (GDPR) som är en förordning
som gäller inom EU:s medlemsstater.
HOK är medlem i Svenska orienteringsförbundet (SOFT), vars paraplyorganisation är
Riksidrottsförbundet (RF). HOK ansluter till de riktlinjer för hantering av personuppgifter som har
utfärdats av SOFT och RF.
För att vara medlem i HOK behöver klubben ha tillgång till medlemmens personuppgifter (namn,
personnummer, adress, e‐postadress och telefonnummer). HOK är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för klubbens verksamhet, bland annat
medlemsadministration, resultatlistor, föreningsbidrag, medlemsförsäkring och tävlingslicenser.
Publicering av personuppgifter kan ske på Internet och i klubbens sociala medier.
Genom att bli medlem i HOK godkänner du att dina personuppgifter lagras och hanteras av klubben i
enlighet med Dataskyddsförordningen. Frågor om personuppgiftshantering hänvisas till styrelsen. Se
även www.svenskorientering.se/forbundsinfo/Policydokumentochinformations‐
skrifter/Integritetspolicy samt www.rf.se/Personuppgifter. Där finns frågor och svar om GDPR.
Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge
fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör, e‐post: info@harnosandsok.se.
Jag har härmed tagit del av ovanstående information och godkänner att HOK hanterar mina
personuppgifter (alternativt målsmans godkännande för ej myndig medlem).
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Publicering på Internet och i sociala medier
HOK vill publicera tränings‐ och tävlingsresultat, texter, bilder och video från tävlingar, klubbresor och
läger på klubbens hemsida (IdrottOnline), klubbens Facebookkonto samt klubbens Instagramkonto.
Detta ger ett stort mervärde för klubbens medlemmar.
Dataskyddsförordningen reglerar personuppgiftshanteringen som sker i samband detta, och denna
policy ger klubbens medlemmar riktlinjer för hur publicering i dessa digitala medier bör ske.
När det gäller publicering av material på Internet och i klubbens sociala medier sker det som
utgångspunkt med stöd av en intresseavvägning. För det krävs att föreningens intresse av att publicera
bilder för att exempelvis visa upp föreningens verksamhet väger tyngre än det intresse personerna på
bilderna har av skydd för sina personuppgifter.
När det gäller publicering av barns personuppgifter på klubbens hemsida eller klubbens sociala medier
kan det vara lämpligt att inhämta samtycke från vårdnadshavare.
Inget material som upplevs kränkande av den som berörs av behandlingen får publiceras, varken på
klubbens hemsida eller i klubbens sociala medier.

Aktiviteter för information och uppdatering





Styrelsen ansvarar för policyn och att den uppdateras vid behov
Policyn finns tillgänglig på hemsidan
Klubbmedlemmar med behörighet till klubbens hemsida och klubbens konton i sociala medier har
informerats om denna policy i samband med att den fastställdes av styrelsen
Texten under rubriken ”Hantering av personuppgifter” ovan godkänns vid ansökan om
medlemskap

Policyns giltighet
Policyn är först fastställd vid styrelsemöte 2018‐08‐13.
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