Gråbo Taekwon-Do Klubb
Hantering av personuppgifter i föreningen
Bakgrund:
Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas
personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.
I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram en
uppförandekod för idrotten. Målet är att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen
och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till.
Uppförandekoden finns tillgänglig på RF:s hemsida http://www.rf.se/Personuppgifter/
Gråbo TKD Klubb (nedan benämnd Föreningen) följer denna uppförandekod gällande hantering av
personuppgifter och vi vill i detta informationsblad konkret och i korta drag tala om hur vi hanterar detta.
I ärenden som inte tas upp här hänvisas till RF:s riktlinjer hur föreningar bör arbeta med dessa frågor.
Varför samlar vi in personuppgifter?
Föreningen är enligt RF stadgar skyldiga att föra register över våra medlemmar, för att kunna redovisa statistik
och för bidragsökningar. Tränare och ledare i föreningen behöver också ha kontaktuppgifter om de vid behov
behöver komma i kontakt med medlemmar.
Vilka personuppgifter samlar vi in?
De personuppgifter som Föreningen behöver är Namn, Personnummer, Telefonnummer och e-postadress.
Vad används dem till?
Personuppgifterna läggs i Föreningens medlemsregister och används för att redovisa medlemsstatistik till
Kommun och RF samt som underlag till ansökningar om aktivitetsbidrag hos desamma.
Vissa uppgifter så som personnummer kan också användas i de fall det behövs för anmälningar till olika
aktiviteter som tävlingar, läger och utbildningar. Men endast de uppgifter som är nödvändiga kommer användas
och alltid med personers godkännande.
Var finns Datat?
Föreningens medlemsregister finns i RF:s system IdrottOnline, som alla idrottsföreningar inom RF måste
använda för administrativa tjänster. Att använda medlemsregistret i IdrottOnline är frivilligt men vår Förening
väljer att göra det då det är godkänt av lagen att använda för registrering av personuppgifter. Systemet använder
folkbokföringen som underlag och vi kompletterar med övriga uppgifter som vi kan behöva.
Vem kommer åt dem?
Det är av styrelsen utsedda LOK(bidrag) och IdrottOnline ansvariga personer som har inloggnings möjligheter
på IdrottOnline och därmed tillgång till personuppgifterna.
Kontaktlistor innehållandes namn, telefon och e-post över medlemmarna genereras och distribueras till övriga
tränare och ledare med jämna mellanrum för att de skall ha uppdaterade listor. När nya listor skickas ut skall de
gamla kasseras. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut till andra utan skriftlig ansökan som godkänns av
styrelsen och berörda personer.
RF:s systemansvariga för IdrottOnline har också tillgång till personuppgifter och för deras hantering hänvisas till
www.idrottonline.se.
Hur länge finns Personuppgifter kvar?
En medlem tas bort ifrån medlemsregistret när denne inte längre är medlem i Föreningen, antingen av fri avgång
eller via uteslutning. När de är borttagna från Föreningens IdrottOnline register är alla uppgifter inte längre
tillgängliga för Föreningen.
Övriga listor och anmälningsblanketter innehållandes personuppgifter sparas i max 24 månader.
Hur kan medlem påverka uppgifterna i registret?
En medlem är skyldig att tillhandahålla korrekt medlemsinformation till Föreningen och kan när som helst ändra
eller ta bort uppgifter genom att kontakta klubbansvaring eller annan ledare.
Mer info!
För mer information om RF:s riktlinjer och uppförandekod om personuppgifter se:
http://www.rf.se/Personuppgifter/
För mer info eller frågor kring Föreningens hantering av personuppgifter kontakta klubbledare
Håkan Löf - e-post: lofhakan@gmail.com - Tel. 0709-843782
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