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Katarina Skytteförenings behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig
Katarina Skytteförening (KSF)
Insamling av personuppgifter
Föreningen behandlar de personuppgifter som inlämnats från en aktiv eller potentiell medlem till
föreningen och i föreningens angränsande organisationer. Medlemskap i föreningen betraktas som
avtal liksom deltagande i föreningens utannonserade skytteaktiviteter där resultatlistor framställs.
Personuppgifterna är enligt följande:
-

@-mail ankomna till mailadressen katarinabr@benchrest.nu.

-

Föreningens hemsida www.benchrest.nu med resultatlistor från utannonserade tävlingar.

-

Föreningen Facebook-sida Katarina Benchrest med resultatlistor och bilder från föreningen
aktiviteter liksom inlägg från medlemmar och andra av föreningens verksamhet intresserade
personer.

-

Resultatlistor som underlag till publicering på hemsidan eller på Facebook.

-

IP-adresser, mac-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare till
www.benchrest.nu

-

Föreningens bokföring med namn, adress, @-mailadress och personnummer för medlemmar
som betalat årsavgift

-

Kontrollförteckning med namn om medlemmar som betalat årsavgift

-

Medlemsregister hos ordförande om namn, gatu- och postadress, telefonnummer,
personnummer samt @-mailadress för utfärdande av aktivitetsintyg, kontroll av betalda
avgifter samt registrering hos Sportskytteförbundets IOL

-

Protokoll från föreningens årsmöte om föreningsfunktionärer med deras namn.

-

Protokoll från föreningsstyrelsens konstituerande möte om funktionärer med namn och @mailadresser samt personnummer och postadresser till förenings firmatecknare och
förvaltare

-

Styrelseprotokoll med uppgift om namn, adress och personnummer till personer som har
beviljats aktivitetsintyg

-

Kopior av utfärdade aktivitetsintyg med fullständiga personuppgifter vid ansökning om
vapenlicens hos Polismyndigheten

-

Medlemsregister i Skyttesportförbundets IOL (Idrott Online) med uppgift om namn, adress,
@-mailadress, personnummer samt telefonnummer.

-

Godkännandeblankett från medlemmar om vilka personuppgifter får registreras.

Tillhandahållande av personuppgifter är nödvändig för KSF för att ingå avtal med medlemmar och
överordnade idrotts- och skytteorganisationer liksom Hacksjöbanans Samarbetsorganisation (HSO).
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Föreningsmedlem behöver också alltid registreras med personuppgifter i Skyttesportförbundets IOL,
vilket är en självklarhet för att vara medlem i föreningen.
Alla personuppgifter raderas efter att medlemskapet upphört.
Ändamål och laglig grund för behandling
Föreningen behöver spara information om sina medlemmar i bokföring och medlemsregister för att
fullgöra sina skyldigheter och utöva sina rättigheter mot egna medlemmar liksom överordnade
Skytte- och Idrottsförbund samt myndigheter, lagar och paragrafer som styr föreningens verksamhet.
Behandling av personuppgifter av annan än KSF
Personuppgifter lämnas till:
- Hacksjöbanans Samarbetsorganisation (HSO) om föreningsstyrelsens sammansättning
- Skyttesportförbundet för registrering med idrottsid samt föreningens medlemsregister hos
Skyttesportförbundet
- Olika myndigheter som begär uppgifter och då främst till Polismyndigheten vid utfärdande av
aktivitetsintyg
Den registrerades rättigheter
Den registrerade kan kostnadsfritt efter skriftlig ansökan enligt 26 § Personuppgiftslagen, få
information om vilka personuppgifter om honom eller henne behandlas av KSF och har därmed rätt
att:
-

Få registerutdrag

-

Begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift

-

Begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter

-

Invända mot behandlingen

-

Överklaga behandlingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten som är
tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Den registrerades begäran om/eller invändning enligt ovan avseende punkter, prövas av KSF i det
enskilda fallet. I vissa fall kan KSF inte radera uppgifter, eller begränsa behandlingen av dessa
antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållanden eller lagstiftning.
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