Integritetspolicy
Syfte


Att fastställa hur vi hanterar personuppgifter för att detta ska ske enligt de lagar
och förordningar som finns

Övergripande








För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter
för olika ändamål kopplade till verksamheten
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande
föreningsaktiviteter (exempelvis träningsverksamhet och medlemsmöten),
kommunicera med medlemmarna (information om aktiviteter, information till
målsmän med mera) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner
(medlemsavgifter, deltagaravgifter med mera.)
Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om
tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid
licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle
kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till
tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland
annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som
sker vid:
o Hantering av medlemskap i föreningen




o

Föreningsadministration

o

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

o

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

o

Licenshantering

o

Ansökan om bidrag

o

Sammanställning av statistik och uppföljning

o

Utbildningar arrangerade av föreningen

o

Kontakt med medlem

o

Besök på vår hemsida

o

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Policyn gäller hela verksamheten i Järfälla Ryttarförening
Styrelsen informeras skriftligen om vad förordningen innebär och ges möjlighet
att själva studera ämnet vidare

Version 1

Förslag till styrelsen 2018-04-17

1





Alla ansvariga ska bidra till att vi har dokumenterat vad för information vi har, var
vi har personuppgifter, hur vi använder personuppgifterna samt få information om
vad ansvaret innebär.
Det är inte tillåtet att skapa förteckningar eller göra publiceringar av
personinformation varken på papper eller i datasystem utan att detta har ett
tydligt skäl och har inordnas i hanteringen av personuppgifterna
Tillgång till personuppgifter ska endast de ha som behöver det och då endast den
information som de behöver

Policy





Järfälla Ryttarförening är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter
kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med
tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara
aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.
Föreningen för en förteckning över vilken behandling av personuppgifter som
sker, på vilket sätt och vem som är ansvarig. I huvudsak framgår det i
nedanstående förteckning inom vilka områden och enligt vilken laglig grund som
personuppgifter hanteras.
Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning
Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse
Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad
utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala
medier
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Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med
behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med
behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.
Alla har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dennes
personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse personen
med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella
ytterligare kopior som personen begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån
administrativa kostnader. Medlemmar kan enkelt begära ett registerutdrag i
IdrottOnline via Min Sida.
Personer har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Detta
kan enkelt begäras i IdrottOnline via Min Sida.
Medlemmar har rätt att få sina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga,
ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av
personuppgifterna tills de blir ändrade.
Medlemmarna har under vissa omständigheter rätt att bli raderade:
o Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
o

Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar
samtycket

o

Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att
uppgifterna behandlas

o

Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns
berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

o

Om personuppgifterna har behandlats olagligt

o

Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

o

Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att
barnet skapar en profil i ett socialt nätverk







Var och en har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta sig automatiskt
beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Personer kan när som helst utöva sina rättigheter genom att begära tillgång till
och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling
eller invända mot behandling. Medlem kontaktar styrelsen för att utöva sina
rättigheter.
Vidare har personer rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling
av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Riktlinjer för hantering av e-post
o E-post som berör föreningen ska i första hand hanteras inom ramen för
föreningens domän
o När föreningen mottagit och läst e-posten, ska en bedömning göras om
o uppgifterna ska bevaras och var det i så fall ska ske för att uppfylla de
krav som gäller för just dessa uppgifter
o Föreningen ska inte skicka känsliga personuppgifter i oskyddad e-post
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Om föreningen skickar e-post till många samtidigt, ska en övervägning
göras om adresserna ska skrivas i fältet för dold kopia (bcc) alternativt om
särskilt system ska användas
Föreningen ska inte sprida uppgifter i onödan. Föreningen ska enbart
skicka personuppgifter till dem som behöver uppgifterna för sitt uppdrag.
Föreningen ska informera på sin hemsida hur personuppgifter behandlas,
exempelvis genom att länka till eller publicera föreningens integritetspolicy
Om föreningen skickar svarsmejl eller autosvar, ska en standardtext
bifogas med information hur föreningen behandlar personuppgifter
alternativt länka till föreningens integritetspolicy som finns på hemsidan.
Föreningen ska informera alla i organisationen om reglerna och rutinerna
för hur personuppgifter behandlas i föreningen. Föreningen ska också se till
att rutinerna för behandling av personuppgifter hålls levande och efterlevs
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