Personuppgiftspolicy för Askims Badminton Club
Allmän information
För att kunna bedriva klubbens verksamhet, och därtill hörande banuthyrning, utbildning, tävlingar och
andra aktiviteter och för att kunna sälja produkter, hyra ut lokalen, arrangera events och tillhandahålla
tjänster behöver vi behandla personuppgifter. Vi gör detta i enlighet med gällande lagstiftning och med
största möjliga hänsyn till din personliga integritet.
Vem omfattas av policyn?
Denna policy omfattar dig som medlem, kund, deltagare vid arrangemang (exempelvis tävlande) eller
vårdnadshavare till någon av föregående kategorier, dig som arbetar för en leverantör eller
samarbetspartner eller som är ideellt engagerad i klubben, som är praktikant eller annars är intressent i
förhållande till Askims Badminton Club.
Vad är en personuppgift?
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet är
personuppgifter. Exempel på personuppgifter kan vara personnamn, personnummer, e-postadress och
postadress. Även fotografier, videofilmer, ljudinspelningar, medlemsnummer, licensnummer,
betalkortsinformation, IP-adress, m.m kan vara personuppgifter. Exempel på behandling av
personuppgifter är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring
och radering.
Insamling av personuppgifter och ändamål med behandlingen
Beroende på vilken roll du har i förhållande till klubben så kan ändamålen med behandlingen skilja sig åt.
Medlem, kund, deltagare vid arrangemang (exempelvis funktionär, tränare, tävlande och lägerdeltagare)
eller vårdnadshavare
Dina personuppgifter lämnar du vanligtvis till oss i samband med att du eller ditt barn visar intresse för
eller blir medlem i vår klubb, för att du vill hyra en bana, delta i en tävling, vill vara funktionär vid någon
av klubbens aktiviteter, önskar handla i vår shop, vill teckna gymavtal eller för att du på annat sätt önskar
delta i klubbens utbildnings-, tävlings- eller träningsverksamhet. Du kan också lämna uppgifter till oss i
samband med att du önskar hyra lokalen, önskar att klubben arrangerar ett kalas eller annat event och i
samband med att du önskar tävla för klubben. Det kan också förekomma att klubben samlar in
personuppgifter om dig från ett offentligt eller privat register, exempelvis SPAR, i syfte att kunna
informera dig om klubbens verksamhet eller för att bjuda in dig eller vårdnadshavare till att delta i
verksamheten. Det kan också vara så att du blir fotograferad eller filmad i samband med något av våra
arrangemang eller då du representerar klubben. Klubben skriver rapporter/referat/inlägg från t.ex.
tävlingar där vi kommenterar prestationer, resultat vilket publiceras på klubbens hemsida och face-Book.
Klubben kan komma att använda bilder och/eller filmer internt eller externt i informationsmaterial,
marknadsföringsmaterial eller annan kommunikation för att visa upp verksamheten. Detta kan också
komma att ske genom att bilder och/eller filmer publiceras på vår hemsida, på sociala medier, i utskick
eller annonser. Grunden för behandlingen kommer i de flesta fall grunda sig på klubbens berättigade
intresse av att få visa upp verksamheten. Vid behov kommer vi också inhämta ett samtycke.
Klubben behandlar personuppgifterna för att kunna ingå, administrera och fullgöra de möjligheter och
förpliktelser som ett medlemskap eller kundförhållande kräver. För detta ändamål och för
föreningsadministrationen i stort sker behandlingen genom den rättsliga grunden fullgörande av avtal.
Dina uppgifter kan också komma att behandlas vid sökande av licenser, sponsring eller bidrag varvid den
rättsliga grunden är avtal eller intresseavvägning. Fotografier eller filmer från våra arrangemang eller då
du representerat klubben liksom uppgifter om tävlingsresultat med angivande av personuppgifter så som
exempelvis personnamn kan komma att publiceras på vår webbplats. Detta kan komma att ske genom den
lagliga grunden intresseavvägning eller samtycke.
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Dina personuppgifter kan komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, för att upprätta statistik,
marknadsföringsändamål samt för att följa upp, utvärdera, utveckla och informera om klubbens
verksamhet eller relaterade tjänster och produkter. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade
intresse av att kunna utveckla, bibehålla och förbättra vår verksamhet och för att allmänheten kan ha ett
intresse av statistik.
Vi kan också behandla dina personuppgifter då du skapar ett konto på vår webbsida, anmäler dig till en
aktivitet, registrerar dig för nyheter eller på annat sätt uppger dina uppgifter digitalt exempelvis då du
skickar e-post till oss. Vi kommer då behandla dina uppgifter för att kunna svara dig eller tillhandahålla
efterfrågad tjänst. Behandlingen är då nödvändig för uppfyllande av avtal eller för vårt berättigade
intresse av att erbjuda aktuell information och kommunicera nyheter.
Det kan förekomma att vi kontrollerar personuppgifter som vi har fått av dig mot olika privata och
offentliga register i syfte att säkerställa att uppgifterna är aktuella. Den rättsliga grunden för behandlingen
är rättslig förpliktelse eftersom vi är skyldiga enligt lag att tillse att dina personuppgifter är aktuella och
korrekta.
Leverantörer och andra samarbetspartners
Personuppgifter rörande dig som kontaktperson eller anställd hos våra leverantörer eller
samarbetspartners kan komma att behandlas i syfte att ingå, administrera, fullgöra eller följa
upp/utvärdera avtalet med leverantören eller samarbetspartnern. Behandlingen är nödvändig för det
berättigade intresset att fullgöra avtalet eller utvärdera avtalet med leverantören, kunden och
samarbetspartnern. Beträffande dig som enskild firma är den rättsliga grunden för behandlingen att
fullgöra avtalet med dig.
Jobbsökande, konsulter, praktikanter och andra ideella krafter
Du kan också ha lämnat dina uppgifter till klubben för att ansöka om anställning eller vid ansökan om
praktikplats. Dina uppgifter kan också ha lämnats då du som medlem eller vårdnadshavare har ombetts
delta i klubbens ideella verksamhet. Klubben kommer att behandla uppgifterna i syfte att utvärdera om
det finns någon tjänst/praktikplats/roll att erbjuda dig, för att hantera det ideella arbetet och för att
administrera ett avtal om sådant ingås. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtal eller
intresseavvägning.
I samband med arbete eller ideella insatser i verksamheten kan det finnas ett behov av att lämna ut dina
personuppgifter till andra medlemmar, vårdnadshavare eller andra personer som också ska utföra eller
administrera arbete för föreningens räkning. Den rättsliga grunden för att lämna ut uppgifterna kommer
då att vara intresseavvägning, uppfyllande av avtal och i vissa fall samtycke.
Rättsliga anspråk
Klubben kan komma att behandla uppgifter om dig i samband med tillträdesförbud, ordningsstörningar,
otillåten påverkan eller rättslig tvist. Behandlingen kan krävas på grund av en rättslig förpliktelse eller då
klubben har ett berättigade intresse att framställa eller försvara sig mot rättsliga anspråk eller för att
upprätthålla klubbens eller förbundets regelverk.
Elektronisk inpassering
Om du besöker oss kan du i vissa fall få en elektronisk nyckel. Denna kräver uppgifter om namn,
personnummer och eventuellt kortnummer. Dina uppgifter kommer att behandlas för att fullfölja avtal
och för vårt berättigade intresse av att upprätthålla säkerheten i våra lokaler.
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Samtycke till direktmarknadsföring per e-post
Om du är medlem eller kund hos oss och inte har motsatt dig direktmarknadsföring per e-post kan vi
komma att skicka dig sådan marknadsföring utan att inhämta ditt samtycke. Sådan behandling anser vi
istället vara nödvändig för vårt berättigade intresse av att kommunicera erbjudanden och kampanjer. I
annat fall kan vi komma att efterfråga ditt samtycke.
Besökare på vår webbsida
Vi använder kakor (cookies) för att ge dig som besökare en bättre service och för att veta vilka sidor som
besökts på vår webbsida. Kakorna sparar ingen personlig information om dig utan det är din webbläsare
som spar kakan på din dator. Du kan med dina webinställningar välja hur länge en kaka ska sparas eller
när de ska raderas från din dator. För att kunna analysera trafiken på vår webbplats kan vi komma att
använda oss av externa tjänster från exempelvis Google, vi kan också komma att samarbeta med sociala
medier för att anpassa vad som visas för dig – t.ex. kan det göra att du ser vår reklam på Facebook.
Utlämnande av uppgifter
Personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part om det följer av lag eller författning eller om
klubben har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna, exempelvis till ett försäkringsbolag,
en leverantör, samarbetspartner eller till olika myndigheter.
Klubben kan komma att anlita personuppgiftsbiträden avseende behandling av personuppgifter för
angivna ändamål.
Överföring till tredje land
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas
för automatiserat beslutsfattande.
Om klubben 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.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Klubben kommer kontinuerligt att bedöma om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna
kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att
raderas.
Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende klubbens behandling av dina personuppgifter. Klubben 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 klubben ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa
kostnader.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.
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 ditt samtycke och du återkallar samtycket
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
• Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker 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
• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett
socialt nätverk och barnet är under 13 år.
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Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och du har
rätt att 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 styrelsen för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende klubbens behandling av personuppgifter till
Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se för mer information.
Om du vill veta mer
Har du frågor om klubbens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du
styrelsen.
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