Integritetspolicy – GOJU-KAI KARATE-DO STOCKHOLM
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Föreningen Goju-Kai Karate-Do Stockholm, 802007-4301, Långsjökärr 2, 647 92 Mariefred är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens
verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att vår förening ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål
kopplade till verksamheten.
Vi behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex.
träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter,
information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner
(medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).
Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter
tävlingstillfället vid resultatrapportering.
Vi behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet
och Stockholms kommun.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hantering av medlemskap i föreningen
Föreningsadministration
Deltagande i föreningens träningsverksamhet
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
Ansökan om bidrag
Sammanställning av statistik och uppföljning
Kontakt med medlem
Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att
utsättas för automatiserat beslutsfattande. (Med tredje land avses enligt GDPR ett land utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.)
Om vi 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.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Nedan finns en sammanställning av den lagliga grunden för behandling av personuppgifter som sker
inom vår förenings verksamhet.
Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida

Intresseavvägning, ibland kompletterat
med samtycke.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi 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.

Rättelse, radering och tillgång
Du som medlem i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter föreningen har lagrade om dig. Det enklaste
sättet att se vilka personuppgifter vi hanterar är att logga in på IDROTT-Online och se vilka uppgifter
som där finns registrerade på dig samt att besöka vår Webb (gojukai.se och välj ”Stockholm”) där vi
presentarar tränare, tävlingsresultat m.m. som kan omfatta dina personuppgifter. (IDROTT-Online är
tillgängligt för varje person som finns registrerad där.)
Om du inte anser ovanstående är tillräckligt har du en gång per år rätt att få ett registerutdrag
avseende vår behandling av dina personuppgifter. För detta behöver vi din skriftliga begäran, ange då
ditt personnummer och dina kontaktuppgifter, underteckna begäran och skicka den till vår adress:
Goju-Kai Karate-Do Stockholm, 802007-4301, Långsjökärr 2, 647 92 Mariefred. Föreningen ska vid
begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.
För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån
administrativa kostnader.
Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort.
Kontakta i första hand info@gojukai.se vid rättelser.

Om du vill veta mer
Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling kontaktar du oss på info@gojukai.se.

