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Parter och ansvar för behandlingen av dina 

personuppgifer

Aikido Dojo Gamlestaden, Byfogdegatan 3B, 41505 Götesorg, (nedan kallad 
föreningen) är personuppgifsansvarig för seeandlingen av personuppgifer som 
sker inom ramen för föreningens verksameet.

Föreningen ear som ändamål at sedriva idrotslig verksameet i enligeet med 
”Idrotsrörelsens verksameetsidé,, vision o0e värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgiferr

För at föreningen ska kunna sedriva sin verksameet seeandlas personuppgifer för 
olika ändamål kopplade tll verksameeten.

Föreningen seeandlar personuppgifer för at administrera löpande 
föreningsaktviteter (ee. träningsverksameet o0e medlemsmöten), kommuni0era 
med medlemmarna (kallelser tll aktviteter, informaton tll målsmän m.m.) samt 
eantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktoner (medlemsavgifer o0e 
tävlinsavgifer m.m.).

Föreningen seeandlar även personuppgifer för at ansöka om sidrag från sland 
annat Riksidrotsförsundet o0e föreningens eemkommun.

Föreningen är personuppgifsansvarig för seeandlingen av de personuppgifer som 

sker vid:

 Hantering av medlemskap i föreningen

 Föreningsadministraton

 Deltagande i föreningens träningsverksameet

 Ansökan om sidrag

 Sammanställning av statstk o0e uppföljning

 Utsildningar arrangerade av föreningen

 Kontakt med medlem

 Besök på vår eemsida

 Pusli0ering av material på eemsida o0e so0iala medier

Vilka delar vi personuppgifer medr

Uppgiferna kommer inte at överföras tll tredje land o0e dina personuppgifer 
kommer inte at utsätas för automatserat seslutsfatande.
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Om föreningen vid något enstaka tllfälle måste dela dina personuppgifer med 
tredje land kommer du at informeras särskilt om deta. 

Vilken laglig grund har vi för personuppgifsbehandlingr

Föreningen ear nedan sammanställt den lagliga grunden för seeandlingen av 
personuppgifer som sker inom föreningens verksameet.

Ändamål med behandling Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen Avtal

Föreningsadministraton Avtal

Deltagande i föreningens 
träningsverksameet Avtal

Ansökan om sidrag Rätslig förpliktelse

Sammanställning av statstk o0e 
uppföljning Allmänt intresse

Utsildningar arrangerade av föreningen Allmänt intresse vid
statssidragsfinansierad utsildning,

annars samty0ke

Kontakt med föreningen Intresseavvägning

Besök på vår eemsida Intresseavvägning

Pusli0ering av material på eemsida o0e 
so0iala medier

Intresseavvägning o0e island samty0ke

Tillträdesförsud Rätslig förpliktelse

Ordningsstörningar o0e otllåten påverkan Rätsligförpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgiferr

Föreningen kommer at genomföra en sedömning årsvis om ändamålet med 
seeandlingen av personuppgiferna kvarstår. Om inte ändamålen med 
seeandlingen av personuppgiferna kvarstår kommer uppgiferna at raderas.

 

Vilka rättigheter har dur

Du som registrerad i föreningen ear fera räägeeter som du sör känna tll.

Du ear rät at få et registerutdrag avseende föreningens seeandling av dina 
personuppgifer. Föreningen ska vid segäran av registerutdrag förse dig med en 
kopia av de personuppgifer som är under seeandling. För eventuella yterligare 
kopior som du segär får föreningen ta ut en rimlig avgif utfrån administratva 
kostnader. Du kan enkelt segära et registerutdrag i IdrotOnline via  in Sida.
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Du ear i vissa fall även rät tll dataportasilitet av personuppgiferna. Du kan enkelt 
segär dataportasilitet av dina personuppgifer i IdrotOnline via  in Sida.

Du ear rät at få dina personuppgifer korrigerade om de är felaktga, ofullständiga 
eller missvisande o0e rät at segränsa seeandlingen av personuppgiferna tlls de 
slir ändrade.

Du ear under vissa omständigeeter rät at sli raderad:

 Om uppgiferna inte längre seeövs för de ändamål som de samlades in för
 Om seeandlingen grundar sig på den enskildes samty0ke o0e du återkallar 

samty0ket
 Om seeandlingen sker för direktmarknadsföring o0e du motsäter sig at 

uppgiferna seeandlas
 Om du motsäter sig personuppgifsseeandling som sker inom ramen för 

myndigeetsutövning eller efer en intresseavvägning o0e det inte finns 
seräägade skäl som väger tyngre än dina intressen

 Om personuppgiferna ear seeandlats olagligt
 Om radering krävs för at uppfylla en rätslig skyldigeet
 Om personuppgiferna avser sarn o0e ear samlats in i samsand med at sarnet

skapar en profil i et so0ialt nätverk

Du ear o0kså rät at dra in et samty0ke, motsäta dig automatskt seslutsfatande, 
profilering o0e invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som eelst utöva dina räägeeter genom at segära tllgång tll o0e 
rätelse eller radering av personuppgifer, segära segränsning av seeandling eller 
invända mot seeandling. Kontakta styrelsen för at utöva dina räägeeter.

Vidare ear du rät at inge et klagomål avseende föreningens seeandling av 
personuppgifer tll Datainspektonen, sesök www.datainspektonen.se. 

 er informaton om eur föreningen arsetar för at tllvarata dina räägeeter 
återfinns i Instruktiner för at tiilarata enskiidas rättheter.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgifsseeandling eller vill utöva dina 
räägeeter kontaktar du styrelsen.

http://www.datainspektionen.se/
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