GDPR
GDPR står för General Data Protection Regulation och är en dataskyddslag som börjar gälla inom Sverige
och EU den 25 maj, vilket innebär en förstärkning av den personliga integriteten. GDPR ersätter den
svenska personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen omfattar även föreningar och innebär högre
krav på personuppgiftshantering.

Hantering av personuppgifter
IK Pallas, 846001-9808,(nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Personuppgifter är allmän information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, t ex namn, adress,
telefonnummer, bild, födelsedatum.
Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister.
Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, gatuadress,
postnummer, ort, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum. Inga personnummer hanteras i
medlemsregistret

Hur hanterar vi dina personuppgifter
Föreningen använder dina personuppgifter för att skicka ut information till dig, för att be dig betala din
medlemsavgift eller för att bokföra dina betalningar.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
 Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.
 Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet
 Sammanställning av statistik och uppföljning
 Publicering av material på hemsida och sociala medier
Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter
tävlingstillfället vid resultatrapportering. Personuppgifter i samband med tävling är förnamn, efternamn,
Klubb tillhörighet, födelseår, ev e-postadress, telefonnummer vid elektronisk anmälningshantering.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Föreningen varken vidarebefordrar eller säljer dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Föreningen
låter inte tredje part få tillgång till föreningens medlemsregister

Rättslig grund
Föreningens rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter är Dataskyddsförordningens artikel
6.1 f, för att tillgodose ett berättigat intresse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av
medlemarnas personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna
kvarstår kommer uppgifterna att raderas.
Enligt Bokföringslagen sparas underlag för fakturor och betalningar i 7 år.

Dina rättigheter
Som medlem i föreningen har du rätt att när som helst ta del av information om vilka uppgifter
föreningen har om dig, för att korrigera uppgifterna eller för att begära att föreningen begränsar
hanteringen av dina personuppgifter eller raderar dem. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till
Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

