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INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR MEDLEM I
SKOGHALLS BORDTENNISKLUBB
Är du under 18 år ska du ge detta till din förälder/målsman som ska läsa igenom
informationen och ansöka om nytt medlemskap om de samtycker till behandling av dina
personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan.
Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till
att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.
Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt.
Den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen
(GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi
kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och
varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om
integritetspolicyn så hittar du den här:
https://www.skoghallsbtk.se/Medlemsinfo/IntegritetspolicyochGDPR/
Vi har också upprättat en registerförteckning över de olika platser, program, register etc där vi
hanterar medlemmarnas personregister. Vill du läsa mer om registerförteckningen så hittar du
den här: https://www.skoghallsbtk.se/Medlemsinfo/IntegritetspolicyochGDPR/
För att tillmötesgå kraven i GDPR med avseende på uppdaterade medlemsregister så har
styrelsen beslutat att rensa samtliga register och uppdatera dem på nytt med aktuell
information. Detta innebär att du som medlem måste registrera dig på nytt med fullständiga
personuppgifter för att fortsätta vara medlem i Skoghalls BTK. Detta gör du genom att fylla i
medlemsblanketten som du hittar här
https://www.skoghallsbtk.se/Medlemsinfo/IntegritetspolicyochGDPR/ skicka in till:
Hans Sundberg
Skoghalls BTK
Båtvägen 51
66340 Hammarö
I och med att du registrerar dig som medlem så accepterar du också villkoren för hur vi
hanterar dina personuppgifter enligt ovanstående integritetspolicy och registerförteckning.
Eventuella avvikelser från ovanstående, tex ej godkännande av publicering av bild, namn etc
på hemsida, sociala medier eller nyhetsmedier etc, skall skriftligen meddelas klubben i
samband med medlemsregistrering.
Observera att ni inte kommer att erhålla information via e-post förrän nytt medlemskap är
registrerat. Information kommer dock fortlöpande att publiceras på föreningens hemsida.
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