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DOKUMENT GDPR HANTERING

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT GDPR
Skillingaryds Frisksportklubb, Grönelund, 568 31 Skillingaryd, är personuppgiftsansvarig för
behandling av personuppgifter inom klubbens verksamhet och hanterar uppgifter i t ex
medlemsregister, vid anmälning till tävlingar och bidragsansökningar. Den nya dataskydds‐
förordningen (GDPR) har gjort att kraven på hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och
säkert sätt har förändrats något och därför har Skillingaryds FK kompletterat medlemsvillkoren, så att
det tydligt framgår varför och hur vi hanterar medlemmarnas personuppgifter.
Godkännande att väljas till förtroendevald i Skillingaryds Frisksportklubb liksom betald medlems‐
avgift anses som samtycke till att klubben lagrar personuppgifter.
Uppgifter om icke medlemmar i Skillingaryds Frisksportklubb, t ex uppgifter som finns i
deltagarlistor från tävlingar i Skillingaryds FK:s regi, sparas då de och tävlingsstatistiken är av
allmänt intresse.
Vilka uppgifter lagras?
Vi samlar endast in och hanterar uppgifter som är nödvändiga:








namn, adress och personnummer
telefonnummer, mailadress
genomförda frisksportutbildningar
eventuella befattningar i klubben, t ex styrelseledamot, kontaktperson för aktivitet
om medlem är löftesmedlem
om medlem är hedersmedlem
om medlem önskar tidningen Frisksport

Var lagras uppgifterna?








Vi använder webbregistret MyClub som medlemsregister, då det är det system Svenska
Frisksportförbundet och Frisksportens Ungdomsförbund använder. Info om hur MyClub
hanterar personuppgifter finns på https://myclub‐
member.s3.amazonaws.com/media/crm_files/documents/ypigB1U0pDRM/MyClub.pdf
Webbhotellet som förvaltar Frisksportförbundens hemsida heter Loopia och de samlar
endast in de uppgifter de behöver. Info om hur Loopia hanterar besökarens och admini‐
stratörernas uppgifter finns på
https://www.loopia.se/omloopia/dataskydd/personuppgifter/
Webbhotellet som förvaltar Skillingaryds FK:s egen hemsida heter One.com. Info om hur
One.com hanterar uppgifter finns på https://help.one.com/hc/sv/articles/360000253649‐
Hur‐följer‐One‐com‐dataskyddsförordningen‐GDPR‐
Bilder från klubbarrangemang, deltagar‐ och resultatlistor kan läggas ut på klubbens hem‐
respektive Facebook‐sida
Medlemsregister i pappersform finns hos klubbkassören för att registrera betalning av
medlemsavgift. Protokoll förvaras på Skillingaryds FK:s kansli och hos klubbkassören
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Vi använder Riksidrottsförbundets register IdrottOnline för bidragsansökning, tävlings‐
anmälan etc

Hur används de uppgifter vi lagrar?
Behöriga får endast tillgång till de uppgifter som fordras för att kunna utföra sin uppgift.
Personuppgifterna ska vara aktuella och uppdateras minst en gång per verksamhetsår. De sparas ett
år efter utebliven medlemsavgift och raderas när de inte längre behövs. Närvarokort i pappersform
förs av ledare för respektive verksamhet och dessa sparas enligt bokföringslagen. Därefter förstörs
dessa.
Vid mailkonversation ska hanteringen av uppgifter vara ytterst restriktiv. Inga känsliga uppgifter ska
anges i konversationen. Uppgifter som behöver sparas ska omgående överföras till lämplig förvaring
och mailet ska raderas. Mottagare av mail ska endast få de uppgifter som är nödvändiga för att
kunna utföra sitt uppdrag. Den som avslutar sitt uppdrag i klubben (styrelse‐/kommittéledamot,
ledare, anställd etc) ska radera sina klubbrelaterade mail.
När svarsmail skickas ska information finnas med om att uppgifter om hur Skillingaryds
Frisksportklubb hanterar personuppgifter finns att läsa på klubbens hemsida under GDPR‐dokument.
Deltagar‐ och resultatlistor från tävlingar är av allmänt intresse och kan komma att publiceras på
klubbens hem‐ respektive Facebook‐sida. Resultatlistor från tävlingar på Frisksportarnas riksläger kan
komma att publiceras på Svenska Frisksportförbundets hemsida. Före publicering på hemsida och
Facebook av personuppgifter i samband med kontaktuppgifter för klubben, protokoll och liknande
ska samtycke ges av dem det berör. Vid uppmaning ska uppgifterna tas bort. Uppmaningen skickas
till styrelsen@skillingarydsfk.se.
Bilder från klubbarrangemang kan läggas ut på hem‐ respektive Facebook‐sida för att visa upp
klubbens verksamhet. För att hålla dessa båda sidor levande, lockande och intressanta läggs bilder in,
då vi på detta sätt vill illustrera den verksamhet som klubben bedriver. För att sprida information om
klubben och rekrytera nya medlemmar behöver vi synas på internet och då är bilder viktiga. Inga
kränkande bilder får läggas ut. Alla – barn, ungdomar och vuxna – som inte vill synas på bild på ovan‐
nämnda sidor ska kontakta klubben på styrelsen@skillingarydsfk.se. Detta ansvar ligger på med‐
lemmarna. Vid uppmaning ska bilderna tas bort.
Bilder från klubbarrangemang kan läggas in i Skillingaryds FK:s årsmöteshandlingar.
Medlemsregister i pappersform sparas ett år efter avslutat verksamhetsår. Därefter förstörs det.
Medlems personuppgifter överförs inte till tredje land och utsätts heller inte för automatiserat
beslutsfattande.
Hur skyddas de uppgifter som lagras?
Frisksportförbundens kansli respektive styrelsen i Skillingaryds Frisksportklubb ansvarar för att
förvaring av personuppgifter sker på ett säkert sätt och att uppgifterna ej lämnas till obehöriga.
Klubbkansliets dörr ska vara låst.
Medlem som vill se vad som finns registrerat om henne/honom, vill korrigera uppgifterna eller kräva
att uppgifterna inte utlämnas eller att de tas bort helt, kontaktar klubbstyrelsen via mail
styrelsen@skilingarydsfk.se . I de två sistnämnda fallen frånsäger sig personen rätten till
medlemstidning, information från klubb, distrikt och förbund, försäkring under aktiviteterna, samt
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utbetalning av lön eller arvode där sådan är aktuell, då det tyvärr inte finns någon möjlighet för
klubben/förbundet/försäkringsbolag att ge sådan service utan dessa personuppgifter.
Vid personuppgiftsincident, exempelvis dataintrång eller oavsiktlig förlust av uppgifter ska detta
anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar efter upptäckt. Skillingaryds Frisksportklubbs styrelse
är ansvarigt för detta. Styrelsen meddelar även berörda medlemmar.
Övriga överträdelser som upptäcks, t ex om närvarokort skulle förkomma, rapporteras till
klubbstyrelsen via mail styrelsen@skillingarydsfk.se och alla personuppgiftsincidenter dokumenteras
av klubbstyrelsen.
Syfte med lagring av personuppgifter
Vi behöver samla in och hantera personuppgifterna för att kunna:










registrera och kontakta medlem
skicka ut tidningen Frisksport, klubbtidning, medlemsbrev och –kort, kallelser, inbjudningar
etc
dela nödvändiga uppgifter med försäkringsbolag för att medlem ska vara försäkrad under
frisksportaktiviteter
dela nödvändiga uppgifter med klubbens banker för att täcka företrädare och firmatecknare
dela nödvändiga uppgifter med godkända samarbetsorganisationer, t ex studieförbund vid
utbildning; frisksportförbund vid utbildning, bidragsansökningar, hemsida och
medlemsregister; organisationer/föreningar som hanterar licenser och startavgifter vid
tävlingar; Riksidrottsförbundet vid bidragsansökning, tävlingsregistrering etc;
Frisksportdistrikten i Småland vid bidragsansökningar; frisksportklubb i samband med
deltagande i träffar och kurser; Vaggeryds kommun för information om kontaktpersoner för
Skillingaryds FK i kommunens föreningsregister och ansökan om kommunalt aktivitetsstöd
uppfylla kraven för att kunna styrka medlemsantal vid revision från stat, kommun, Region
Jönköpings län, frisksportförbund respektive –distrikt. Enligt lag är förening skyldig att
behålla bokföring, som visar vilka som betalat medlemsavgift, i sju år efter avslutat
verksamhetsår
genomföra utbetalning av löner, eventuella andra ersättningar och redovisningar till myndig‐
heter angående utbetalningar

Vem har tillgång till uppgifterna vi lagrar?
Behöriga får endast den information som fordras för deras specifika uppgift.











Skillingaryds Frisksportklubbs kanslipersonal för t ex registrering av medlem och förtroende‐
vald, utskick av medlemsbrev/‐kort, medlemstidning, bidragsansökningar
Förtroendevalda som är ansvariga för utbetalning av löner och ersättningar, registrering av
inbetalda medlemsavgifter etc
Valda revisorer vid revision av bokslut
Frisksportförbundens kansli för utskick av tidningen Frisksport, bidragsansökningar,
utbildning, i händelse av revision etc
Frisksportdistriktets kansli för bidragsansökningar etc
Klubbledare för redovisning av närvaro vid aktiviteter och kurser
Försäkringsbolag för att täcka försäkring av medlem under frisksportaktivitet
Riksidrottsförbundet för registrering i IdrottOnline för bidragsgivning och tävlingsinformation
Vaggeryds kommun vid för registrering av kontaktpersoner och vid bidragsansökan
Skillingaryds Frisksportklubbs bankkontakter för nödvändig information om företrädare och
firmatecknare
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MyClub för att se behörighet att hantera medlemsregistret
Webbhotellet Loopia som förvaltar frisksportförbundens hemsida för nödvändig information
Webbhotellet One.com som förvaltar Skillingaryds FK:s egen hemsida för nödvändig
information
Region Jönköpings Län och statlig myndighet i händelse av revision

Uppföljning/utvärdering
Information om hur vi hanterar personuppgifter skickas ut till medlemmar tillsammans med
medlemsbrevet och publiceras på Skillingaryds FK:s egen hemsida. Vi kommer att göra stickprov för
att säkerställa att inget obehörigt intrång görs i medlemsregistret MyClub genom att kontrollera
inloggningsstatistiken.
Uppföljning/utvärdering av klubbens hantering av personuppgifter kommer att göras första kvartalet
varje år och kommer att finnas med som en punkt på verksamhetsplanen.
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Registerförteckning
Skillingaryds Frisksportklubb
Register över behandlingar där Skillingaryds FK är personuppgiftsansvarig
Skillingaryds FK
Grönelund
568 31 Skillingaryd
styrelsen@skillingarydsfk.se

Förenings‐ och medlemsadministration
Gemensamt
personuppgiftsansvarig

Svenska Frisksportförbundet, Smålands Frisksportdistrikt
samt Skillingaryds FK.

Ändamål med behandling

Roller/behörigheter, grupper, utmärkelser, avgifter,
kommunikation, träningsaktiviteter, kontaktuppgifter till
målsmän, medlemsuppgifter.

Kategorier av personuppgifter

Mottagare

Namn, födelsedata/personnummer, adress, telefonnummer,
mailadress, ev. befattning i klubben, om medlemmen är löftes‐
och/eller hedersmedlem.
Inom ramen för föreningsadministrativa ändamål skickas inte
personuppgifterna till andra mottagare.

Tredjelandsöverföring m.m.
Lagringstid

Ingen tredjelandsöverföring.
Personuppgifterna ska gallras 24 månader efter avslutat
medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig
förpliktelse eller allmänt intresse, eller annan laglig grund där
ändamål för behandling kvarstår.

Publicering av material på sociala medier och Skillingaryds FKs
hemsida
Ändamål med behandling

Uppvisande och marknadsföring av Skillingaryds FKs
verksamhet, exempelvis tränings‐ och tävlingsverksamhet.

Kategorier av personuppgifter

Namn, bilder, tävlingsresultat, föreningsaktiviteter.

Mottagare
Tredjelandsöverföring m.m.

Lagringstid

Uppgifterna överförs inte till andra mottagare utöver
publicering på hemsida och/eller sociala medier.
Ingen aktiv tredjelandsöverföring sker. Individer i tredje land
kan tillgodogöra sig information som publicerats på hemsida
och/eller sociala medier i den digitala världen.
Skillingaryds FK är ansvarig för gallring av personuppgifter och
ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av
personuppgifter kvarstår.
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Bidrag och statligt stöd (LOK‐stöd)
Gemensamt
personuppgiftsansvarig

Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt Skillingaryds FK.

Dataskyddsombud för RF

Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling

Ansökan om bidrag och statligt stöd för idrottsverksamheten.
Skillingaryds FK ansöker om LOK‐stöd genom närvaroregistrering.

Kategorier av personuppgifter

Namn, födelsedata/personnummer, kontaktuppgifter,
telefonnummer.

Mottagare

Vaggeryds Kommun.

Tredjelandsöverföring m.m.
Lagringstid

Ingen tredjelandsöverföring.
Personuppgifter registreras inför varje ansökningsperiod som
sker två gånger per år. Därefter ansvarar RF för gallring av
personuppgifterna inom LOK‐stödsapplikationen när ändamålet
med behandlingen inte längre kvarstår. RF genomför
ändamålsbedömning årligen.

Statistik och uppföljning
Gemensamt
personuppgiftsansvarig

RF, SF, Smålandsidrotten, Skillingaryds FK.

Dataskyddsombud för RF

Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling

Sammanställning av statistik, tävlingsrekord, uppföljning av
projekt.

Kategorier av personuppgifter
Mottagare

Kön, postnummer, ålder,
idrottskoppling.
SCB, Centrum för Idrottsforskning och andra organisationer som
vi i Skillingaryds FK använder vid framtagande av statistik eller
uppföljning.

Tredjelandsöverföring m.m.
Lagringstid

Ingen tredjelandsöverföring.
En bedömning ska göras utifrån varje enskild
statistiksammanställning och uppföljning. Skillingaryds FK
ansvarar för gallring av personuppgifterna när ändamålet med
behandlingen inte längre kvarstår.
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Ev. gemensamt
personuppgiftsansvarig
Ev. dataskyddsombud

Ändamål med behandling

Kategorier av personuppgifter

Mottagare

Kontakt med Svenska Frisksportförbundet
Svenska Frisksportförbundet
Frisksportrörelsen har inget dataskyddsombud, då
verksamheten, omfattningen och de lagrade uppgifterna inte är
av sådan art att det krävs.
 Medlemsregistrering och ‐fakturering
 Uppfylla kraven för statsbidrag och andra bidrag
 Utdelning av medlemstidning, nyhetsbrev och annan
information.
 Kunna nå styrelsemedlemmar i klubbar och distrikt
inom eget förbund
 Kunna nå medlemmar i kommittéer och arbetsgrupper
inom eget förbund
 Kunna genomföra utbetalning av löner och arvoden till
anställda och förtroendevalda
 Upprätta avtal med försäkringsbolag
 Kurshantering och ‐intyg, utmärkelser
 Närvaroregistrering
 Statistik för interndemokrati
Namn, födelsedata/personnummer, adress, telefonnummer,
mailadress, ev. befattning i klubben, om medlemmen är löftes‐
och/eller hedersmedlem.
Främst internt bruk, tidningsdistributör

Tredjelandsöverföring m.m.
Lagringstid

Ingen tredjelandsöverföring.
Respektive klubb ansvarar för borttagning av medlemmar ur
registret inom rimlig tid då medlemsavgift ej förnyats. MyClub
gör det möjligt att söka på borttagna medlemmar under ca ett år
från borttagningstillfället i syfte att lätt kunna återställa felaktigt
borttagen medlem, eller då medlem återkommit, samt i syfte att
kunna verifiera och kontakta tidigare medlemmar i
redovisningssyfte då exempelvis bidragsgivande myndighet
begär revision.

Utbildning
Gemensamt
personuppgiftsansvarig

RF, Smålandsidrotten (SISU), Svenska Frisksportförbundet,
Smålands Frisksportdistrikt och Skillingaryds FK.

Dataskyddsombud för RF

Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling

Administrering av utbildningar arrangerade av Skillingaryds FK.
En del av utbildningarna är statsbidragsfinansierade utbildningar.

Kategorier av personuppgifter
Mottagare

Namn, personnummer, kontaktuppgifter.
Som utgångspunkt skickas uppgifterna inte till externa
mottagare.

Tredjelandsöverföring m.m.
Lagringstid

Ingen tredjelandsöverföring.
RF och SISU är ansvariga för gallring av personuppgifter i
Utbildningsmodulen i IdrottOnline, och ska årligen bedöma om
ändamålet för behandling av personuppgifter inom ramen för
utbildning kvarstår.
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Licenshantering
Gemensamt
personuppgiftsansvarig

RF, Svenska Frisksportförbundet samt Skillingaryds FK.

Dataskyddsombud för RF

Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling

Administrering av tävlingslicenser.

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, kontaktuppgifter,
telefonnummer, medlemskoppling.

Mottagare
Tredjelandsöverföring m.m.

Lagringstid

Tävlingsarrangör och ev. andra biträden vid
tävlingsarrangemang.
Tredjelandsöverföring kan ske vid tävlingsarrangemang i tredje
land. Svenska Frisksportförbundet och/eller Skillingaryds FK
ansvarar för att eventuell tredjelandsöverföring efterlever alla
krav i dataskyddsförordningen.
Personuppgifter inom licenshantering kan hanteras när det finns
en aktiv licens kopplad till individen. Om individens licens blir
inaktiv, oberoende av anledning, måste föreningen och SF
bedöma om ändamålet med behandlingen kvarstår. Skillingaryds
FK och SF ansvarar gemensamt för att genomföra den
bedömningen årligen.

Säkerhetsåtgärder

Skillingaryds FK och SF ansvarar för att lämpliga
säkerhetsåtgärder vidtas vid tredjelandsöverföringar.

Tävlingsadminstration
Gemensamt
personuppgiftsansvarig

RF, Skillingaryds FK.

Dataskyddsombud för RF

Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling

Tävlingsadministrering, inbegripet arrangering av tävling och
resultatrapportering.

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, kön, kontaktuppgifter,
telefonnummer, medlemskoppling.

Mottagare
Tredjelandsöverföring m.m.

Lagringstid

Säkerhetsåtgärder

Tävlingsarrangör och ev. andra biträden vid
tävlingsarrangemang.
Tredjelandsöverföring kan ske vid tävlingsarrangemang i tredje
land. Skillingaryds FK och/eller RF ansvarar för att eventuell
tredjelandsöverföring efterlever alla krav i
dataskyddsförordningen.
Skillingaryds FK och/eller RF är ansvariga för gallring av
personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för
behandling av personuppgifter kvarstår.
Skillingaryds FK och/eller RF är ansvarig för att teckna
personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga
personuppgiftsbiträden som anlitas vid tävlingsarrangemang.
Skillingaryds FK och RF ansvarar för att lämpliga
säkerhetsåtgärder vidtas vid tredjelandsöverföringar.
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Behandling av personuppgifter i e‐post
Ändamål med behandling

Kategorier av personuppgifter
Mottagare

Tredjelandsöverföring m.m.

Lagringstid

Skillingaryds FK kan komma att behandla personuppgifter i e‐
post för föreningsadministration, hantering av medlemskap i
föreningen, deltagande i föreningens tränings‐ eller
tävlingsverksamhet, administrering av utbildningar arrangerade
av föreningen och kontakt med medlem.
Namn, personnummer, kontaktuppgifter, medlemskoppling,
tävlingsresultat.
Som utgångspunkt inga mottagare som är tredje part i
förhållande till den registrerade och ev. personuppgiftsbiträden.
Skillingaryds FK tillhandahåller inte aktivt personuppgifter till
externa mottagare via e‐post.
Ingen tredjelandsöverföring sker som utgångspunkt.
Skillingaryds FK är ansvarig för att vidta utökade
säkerhetsåtgärder vid eventuella tredjelandsöverföringar eller
vid mejlkorrespondens med personer som vistas i tredje land.
Personuppgifter i e‐post ska raderas snarast möjligt. Om
Skillingaryds FK har ändamål och laglig grund att behandla
personuppgifter som inkommit via e‐post ska uppgifterna som
utgångspunkt snarast möjligt överföras till det system där de hör
hemma, till exempel ett licenshanteringssystem. Därefter ska e‐
postmeddelandet raderas.
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