Information angående hantering av personuppgifter
Till samtliga medlemmar (gymnaster, tränare och styrelsemedlemmar), målsmän
till medlemmar och eventuellt framtida medlemmar (köande) i Dalby GF,
Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Syftet med den nya
förordningen är bland annat att enskilda ska få större kontroll över sina
personuppgifter. För idrotten innebär detta hårdare regler kopplat till vilka
personuppgifter som får behandlas inom en organisation. Även i nya
dataskyddsförordningen får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke
från de registrerade, men kraven för ett giltigt samtycke skärps vilket medför att
befintliga samtycken kanske inte längre gäller. Med personuppgift menas all
information som kan knytas till en person, t.ex. namn, personnummer,
telefonnummer, adress, mail, foto.
Godkänner du att Dalby GF hanterar dina samt i förekommande fall ditt barns
personuppgifter?
Om vi inte hör något från dig så tolkar vi det som att du godkänner att vi hanterar
dina samt i förekommande fall ditt barns personuppgifter i enlighet med GDPR.
Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till annan part och du kan när som
helst välja att avregistrera medlemskapet genom att meddela oss detta, men då
finns det ingen möjlighet att fortsätta träna gymnastik i Dalby GF.

Varför behandlar vi personuppgifter?
För att Dalby GF 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.). Vi hanterar även personuppgifter i samband med
registrering av träning- och tävlingslicens till Pensum. Utöver behandlingen av
personuppgifter vid licensregistreringsprocessen behandlas personuppgifter vid
varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas
vid anmälan till tävling och under pågående tävling vid ackreditering av laget.
Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med bidragsansökan, t.ex.
LOK-stöd.

