POLICY FÖR BEHANDLING AV
PERSONUPPGIFTER
Parter och ansvar
Råå Helsingborg Segelsällskap (RHSS) är ansvarig för all hantering av personuppgifter som sker inom ramen för klubbens verksamhet, samt att denna hantering
efterföljer den nya EU-förordning GDPR (General Data Protection Regulation) som
trädde i kraft den 25 maj, 2018.
RHSS har valt att använda Svenska Båtunionens (SBU) verktyg BAS-K (Båtunionens
AdministrationsSystem – Klubb) för lagring och administration av medlemmars
personuppgifter. SBU äger och ansvarar för BAS-K som verktyg, vilket dock ej
fråntar RHSS dess enskilda ansvar för all personuppgiftshantering av sina
medlemmar.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling
För att få behandla personuppgifter måsta man alltid ha stöd i dataskyddsförordningen (GDPR), en så kallad rättslig grund. Det finns tre typer av rättslig
grund Avtal, Samtycke samt Intresseavvägning.
Nedan är de huvudsakliga ändamål för behandling av personuppgifter som sker
inom klubbens verksamhet, samt dess rättsliga grund för behandlingen:
Ändamål med behandling

Rättslig grund

Medlemsansökan/ registrering

Avtal

Medlemsavgift eller annan typ av ekonomisk
transaktion

Avtal

Sammanställning av klubbens Matrikel

Samtycke

Anmälan och administration för kappseglingar,
utbildningar eller annan typ av aktivitet

Samtycke

Kallelser till årsmöten samt övriga
medlemsmöten

Intresseavvägning

Utskick av allmän medlemsinformation

Intresseavvägning

Sammanställning av resultat, statistik och
uppföljning

Intresseavvägning

Publicering på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

Policy
RHSS arbetar efter följande grundläggande principer för behandling av
personuppgifter:








Uppgiftsminimering: Klubben ska endast samla in den information som är
relevant fär ändamålet, samt som behövs för att etablera och upprätthålla
en god nivå av medlemsservice.
Lagringsminimering: Klubben skall inte spara några uppgifter under en
längre tid än nödvändigt.
Korrekthet: Klubben skall sträva efter att alltid ha korrekta uppgifter och
att snarast uppdatera vid behov
Integritet: Klubben skall ej lämna ut några personuppgifter till tredje part
som kan användas för direktmarknadsföring eller annan liknande
verksamhet.
Personuppgiftsincident: Klubben skall inom 72 timmar till
Datainspektionen anmäla en eventuell säkerhetsincident eller dataintrång
som kan leda till risk för ex. bedrägeri eller identitetsstöld.

Hur samlar vi in personuppgifter?
Klubben samlar in personuppgifter angående en ny medlem genom en skriftlig
ansökan, enligt mallen ”RHSS Ansökan om medlemskap”. Ansökan omfattar även
ett skriftlig godkännande av medlemmen om att klubben registrerar och lagrar
angivna personuppgifter i ett medlemsregister i enlighet med GDPR.
Övrig personuppgiftsinsamling kan ske vid anmälan till olika specifika aktiviteter
såsom kappseglingar, utbildningar eller möten.

Hur lagrar vi personuppgifter?
Efter medlemsansökan godkänts av klubben, överförs personupgifterna till Svenska
Båtunionens (SBU) gemensamma medlemsregister (BAS-K). De uppgifter som
registreras och hanteras i BAS-K är klubbmedlemmens personuppgifter,
båtinformation samt medlemsavgifter.
Endast ett fåtal personer, utsedda av RHSS styrelse, har tillgång till klubbens
medlemsregister i BAS-K genom att de tilldelats inlogging/ konton i verktyget.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Vi värnar om våra medlemmars integritet och lämnar ej ut några personuppgifter
till tredje part som kan användas för direktmarknadsföring från leverantörer eller
annan typ direktkontaktande verksamhet.
SBU har dock tillgång till klubbens medlemsregister genom BAS-K för distribution av
tidningen Båtliv.
RHSS Matrikel sammanställdes för första gången 2018 i elektroniskt (pdf) format,
och distribuerades till medlemmarna via e-mail. Denna matrikel får under inga
omständigheter publiceras på klubbens hemsida, eller på annat sätt distribueras
vidare utanför klubbens medlemssfär.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Klubben kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med
behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om ej så är fallet, kommer
uppgifterna att raderas.
Exempel på denna typ av information är anmälningar, resultat, statistik etc. från
kappseglingar, utbildningar eller dylik aktivitet.

Vilka rättigheter har du?
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och
rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller
invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende klubbens behandling av
personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Rätt till information
Information skall lämnas av klubben både när uppgifterna samlas in och när den
registrerade begär det. Du har också rätt att bli informerad vid en eventuell
personuppgiftsincident.

Rätt till radering
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
●
●
●

●

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en
intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än
dina intressen
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Rätt till korrigering
Klubben måste korrigera felaktiga uppgifter på begäran av dig.

Om du vill veta mer
Har du frågor om klubbens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina
rättigheter kontaktar du styrelsen via klubbens kansli:
Råå Helsingborg Segelsällskap
Västindiegatan 30
25271 Råå
Tel: 042-261768
E-post: webmaster@rhss.m.se

