Integritetspolicy
Parter och ansvar för behandlingen av dina
personuppgifter
Svenska Finnjolleförbundet, org-nr. 802442-1219 (nedan kallad förbundet) är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen
för förbundets verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att förbundet ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för
olika ändamål kopplade till verksamheten. Förbundet finns till för sina medlemmar
vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det
stöd och den service förbundet ger till dess medlemmar.
Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som
sker vid:
• Hantering av medlemskap i förbundet (Aktiv, Stödjande, Hedersmedlem)
• Hantering av Båtregister (Ägarbyten, Personliga Mätbrev, Personliga Segelnr)
• Annonsering på hemsidan (Kontaktuppgifter)
• Förbundsadministration (Föreningsuppgifter)
• Deltagande i tävlingsverksamhet (EM, VM)
• Sammanställning av tävlingsresultat (SM, Sverige Cupen, etc.)
• Kontakt med Internationella Finnjolleförbudet och enskilda medlemmar
• Hantering av adresslista för distribution av tidningen Finnfare
• Besök på vår hemsida
• Publicering av material på hemsida, sociala medier och forum

Vilka delar vi personuppgifter med?
Förbundet kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom
idrottsrörelsen, exempelvis Riksidrottsförbundet, distriktsidrottsförbund och/eller
specialidrottsförbund, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och
din idrottsförening.
Om förbundet måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att
informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis bli aktuellt om du anmäler dig till
en tävling i tredje land eller på annat sätt representerar förbundet internationellt.
Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
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Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Förbundet måste ni följa dataskyddsförordningen. Det betyder bland annat att
förbundet ska ha stöd i någon av de rättsliga grunder som finns nedan. Utan en
rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig.
Det finns sex rättsliga grunder. Här följer en kortfattad presentation.
Samtycke: Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen.
Avtal: Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den
personuppgiftsansvarige, t.ex. medlemskap.
Intresseavvägning: Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan
den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger
tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella
ändamålet.
Rättslig förpliktelse: Det finns lagar eller regler som gör att den
personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.
Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse: Den personuppgiftsansvarige
måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för
att utföra en uppgift av allmänt intresse.
Grundläggande intresse: Den personuppgiftsansvarige måste behandla
personuppgifter för att skydda en registrerad som inte kan lämna samtycke.
Sammanställning av förbudets behandling av personuppgifter:
Ändamål med behandling

Laglig grund

Administration av Medlemsregister

Avtal

Administration av Båtfakta

Intresseavvägning

Sammanställning av Tävlingsresultat

Intresseavvägning

Administration av Annonser och Forum

Avtal

Administration av Dokument och Bilder

Intresseavvägning

Administration av Adresslista

Avtal

Administration av Medlemsavgifter

Avtal

Kontakter med förbundet

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och
sociala medier

Intresseavvägning eller Samtycke
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Vilka personuppgifter sparar vi?
Kategori av personuppgifter

Personuppgift

Namnuppgifter

Förnamn, Efternamn

Adressuppgifter

Gata, Adress

Kontaktuppgifter
Typ av medlemsskap

Telefonnr, e-post adress
Aktiv, Stödjande, Hedersmedlem

Personliga Segelnr

Segelnr

Personligt Mätbrev

Ägare till båt

Båtägaruppifter

Båtnr, Ägare

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Förbundet 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.

Vilka rättigheter har du?
Du som är registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få
ett registerutdrag avseende förbundets behandling av dina personuppgifter.
Förbundet ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de
personuppgifter som är under behandling. Du kan enkelt begära ett registerutdrag
genom att kontakta gdpr@finnjolle.se.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt
begär dataportabilitet av dina personuppgifter genom att kontakta förbudet.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga
eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de
blir ändrade.
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 den enskildes samtycke och du återkallar
samtycket
Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att
uppgifterna behandlas
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•

•
•

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
Om personuppgifterna har behandlats olagligt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande,
profilering och invända mot direktmarknadsföring. 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 gdpr@finnjolle.se för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge
ett klagomål avseende förbundets behandling av personuppgifter till
Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering.
Du har möjlighet att påverka hur förbundet behandlar dina personuppgifter:
•

Rätt att få tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att en gång per år erhålla information om vilka personuppgifter som är
registrerade hos förbundet, genom att skriftligt begära ett registerutdrag från oss.
Detta är kostnadsfritt.
•

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.
•

Rätt att bli bortglömd

Du har rätt att begära att förbundet raderar dina personuppgifter om du skulle vilja.
Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera
dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer exempelvis från bokföringslagen
och patientsäkerhetslagen – och vi blockerar då dina personuppgifter så att de
endast används för att uppfylla sådana legala skyldigheter.
•

Rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden enndast
får behandlas för vissa avgränsade syften.
•

Rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas

Du har i vissa fall rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter.
Undantag är när annan lagstiftning ligger till grund för behandlingen.
•

Rätt att föra fram klagomål till Datainspektionen
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Om du anser att förbundet behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du
lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
•

Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att få ut och använda
dina personuppgifter på annat håll. Förbundet är skyldig att underlätta en sådan
överflyttning av personuppgifter.

Om du vill veta mer
Har du frågor om förbundets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina
rättigheter kontaktar du gdpr@finnjolle.se eller besök www.datainspektionen.se.
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