FMCK BORÅS INTEGRITETSPOLICY
1. Inledning/ Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.
Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina
personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.
Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR)
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
- För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas
personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
- Föreningen 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.).
- 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.
2. Personuppgiftsansvarig
FMCK Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter du lämnar i medlemsansökan på vår hemsida. Information om
hur du kontaktar oss finns under avsnitt 13.
3. När samlar vi in dina personuppgifter?
– När du gör en medlemsansökan på vår hemsida.
– När du deltar i någon form av aktivitet, t.ex. träning, tävling m.m.
4. Vilka uppgifter samlar vi in?
De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är information
om namn, personnummer och kontaktuppgifter som adress, e-postadress och
ev. telefonnummer. Dina personuppgifter kan komma att sparas så länge du
är medlem och maximalt upp till 24 månader efter ev. utträde. Vi kan komma
att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra
rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Då max upp
till 48 månader.
5. Vad använder vi uppgifterna till?
När du anmäler dig som medlem då läggs dom i vårt medlemsregister som
handhålls av vår medlemsansvarig. Vid utskick av t.ex. medlemskort och
medlemsutskick via post eller e-post.
6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
FMCK Riks får uppgifterna till sitt register. Idrott Online hämtar vissa data från
FMCK Riks men det sker utan vår inverkan. Ingen annan tar del av era

uppgifter.
7. Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av
personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.
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8. Förändringar av integritetspolicyn
Om denna integritetspolicy ändras kommer FMCK Borås att publicera den
justerade integritetspolicyn på fmckboras.se med information om när
ändringarna träder i kraft.
9. Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du skickar en medlemsansökan till FMCK Borås så ingår du i ett
medlems avtal som ger FMCK Borås rätt att registrerar och lagrar uppgifter
så länge du är medlem. Som legal grund för behandling kommer FMCK Borås

att hänvisa till uppfyllande av avtalet (Din medlemsansökan). Observera att du
närsomhelst kan återkalla avtalet genom att kontakta oss via vår
medlemsansvarig. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär
att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt
med hänsyn till ändamålen med behandlingen. FMCK Borås kommer att lagra
dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Därefter sparas
uppgifterna i max 24 månader för ev. återanslutning till klubben. Närvarolistor
kan enligt gällande lagstiftning sparas upp till 7år.
10. Bilder på hemsida, sociala medier t,ex. Facebook
När du gör en medlemsansökan ger du också ditt samtycke till att bilder kan
komma att publiceras på vår hemsida eller sociala medier som är tagna under
t.ex. träningar, tävlingar m.m. Du har alltid rätt att begära att vi ska ta bort ev.
publicerade bilder.
11. Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att
påverka din information och vad som sparas. FMCK Borås kommer på eget
eller medlemmens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du
kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess
användning begränsas genom att kontakta vår medlemsansvarig.
.
12. Rätt att begära information och rättelser
Du har rätt att närsomhelst begära information om vilka personuppgifter som
FMCK Borås behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du
har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Kontakta
medlemsansvarig om du vill veta mer om hur FMCK Borås behandlar dina
personuppgifter.
13. Kontaktinformation till FMCK Borås
Har du frågor om FMCK Borås behandling av personuppgifter eller vill begära
ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:
FMCK Borås
Att. Medlemsansvarig
Källbäcksrydsgatan 9b
50742 Borås
Via mail, se kontaktuppgifter på vår hemsida www.fmckboras.se
14. Säkerhet
FMCK Borås har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att
skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
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