Integritetspolicy
för Stockholms stads frivilliga skarpskytteförening (Skarp)

Dataskyddsförordningen (GDPR) kommer fr o m den 25 maj 2018 att gälla som lag i Sverige
och ersätta personuppgiftslagen (PUL). Eftersom Stockholms stads frivilliga
skarpskytteförening behandlar personuppgifter i sin verksamhet gäller GDPR således även för Skarp
vad gäller den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet.
Denna korta informationstext avser att förklara vilka personuppgifter som rör dig som medlem och
som Skarp kan komma att behandla och i så fall för vilka ändamål. Den vill också förklara vilka
rättigheter du har och vilka skyldigheter Skarp har mot bakgrund av denna behandling av
personuppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Skarp behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex.
träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter
m.m) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och
tävlingsavgifter m.m.).
Skarp hanterar även personuppgifter i samband med frågor rörande Gevärsskyttekortet och därmed
indirekt med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid
licensansökningar behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk.
Då Skarp står som arrangör av en tävling behandlas personuppgifter vid anmälan, under pågående
tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.
Föreningen är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
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Hantering av medlemskap i föreningen
Föreningsadministration
Deltagande i föreningens övnings- och tävlingsverksamhet
Licenshantering
Ansökan om bidrag
Sammanställning av statistik och uppföljning
Utbildningar arrangerade av föreningen
Kontakt med medlem
Besök på vår hemsida
Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Att du betalat vår medlemsavgift innebär samtidigt att du godkänner vår behandling av
personuppgifter enligt GDPR.

Lagringstid
Skarp kommer att lagra dina personuppgifter så länge som Skarp behöver dem för de ändamål för
vilka de samlades in. Detta innebär att vi behandlar dina uppgifter så länge som du är medlem och står
med i våra register.
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av
personuppgifterna kvarstår. Om så inte är fallet kommer uppgifterna att raderas.

Dina rättigheter
Men trots att du i princip godkänt vår behandling av personuppgifter kan det i en viss
situation ändå kännas fel. Därför måste Skarp se till att vi kan uppfylla de rättigheter du enligt
GDPR har som registrerad.
Dina viktigaste rättigheter är att:
• få tillgång till dina personuppgifter
• få felaktiga personuppgifter rättade
• få dina personuppgifter raderade
• invända mot att personuppgifter används för direktmarknadsföring
• invända mot att personuppgifter används för automatiserat beslutsfattande och profilering
• flytta personuppgifterna.

Samtycke
Skarp vill ha ditt samtycke till att vi avser att arbeta med personuppgifter på det sätt vi
beskrivit i denna promemoria. För enkelhets skull kommer vi därför i anslutning till
kommande årsskifte, då också medlemsavgiften förfaller till betalning, att formellt be om ditt
medgivande till att vi registrerar personuppgifter om dig.
Det finns en blankett för medgivandeprocessen och till den som så önskar kan Styrelsen
skicka ut den redan nu.

Ansvarig
Ansvarig för dataskyddsfrågor i Skarp är Carl-Johan Kjellander som också ansvarar för
Skarps hemsida

