Personuppgiftspolicy för aktivitetsdeltagare1
Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter som identifierar dig som person. Det kan vara namn, adress och
personnummer men även vissa andra dokument till exempel en bild om man ser att det är du som är
på bilden

Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Brännöföreningen, organisationsnummer 857204-5568, Husefladen 10, 430 85 Brännö (nedan kallad
föreningen) är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens
verksamhet. Den lagliga grunden för denna behandling när det gäller funktionär är avtal.

Medlem i föreningen?
Är du medlem i Brännöföreningen blir ditt aktivitetsdeltagare en notering i din medlemshistorik och
omfattas därmed av policyn för medlemmar (brannoforeningen.se/om-brannoforeningen/blimedlem/ ). Om du inte är medlem gäller detta dokument

Varför behöver vi din information?
Vi behöver låna dina personuppgifter dels för att kunna kontakta dig för att kunna bjuda till
gemensamma aktiviteter och dels för att kunna söka vissa bidrag. Uppgifterna lagras i vårt
kombinerade datasystem för medlemsregister, personalregister och bokföring. Datasystemet lagras
på datorer i Sverige – för närvarande hos företaget CD Soft AB.

Vilka får tillgång till dina uppgifter?
De som har tillgång till dina personuppgifter är föreningens styrelse och övriga förtroendevalda samt
ansvariga funktionärer för aktuell aktivitet. Vi delar vissa personuppgifter med Göteborgs kommun
och Riksidrottsförbundet eller motsvarande när vi söker bidrag. Uppgifterna kommer inte att
överföras till tredje land (länder utanför EU/EES) och dina personuppgifter kommer inte att utsättas
för automatiserat beslutsfattande dvs det är alltid en människa som fattar beslut. Deltagar- och
resultatlistor från tävlingar och evenemang publiceras endast på vår hemsida och raderas efter
aktuellt kalenderår. Undantaget är promotionsbladet som delas ut till alla deltagare i simskolan.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Om du är aktivitetsdeltagare men inte medlem raderar vi dina personuppgifter vid utgången av
kalenderåret efter din senaste aktivitet.

Vilka rättigheter har du?
Du som är registrerad hos föreningen har flera rättigheter som du bör känna till:
• Du har rätt att få ett utdrag över vilka personuppgifter föreningen har om dig. Du kan enkelt
begära ett registerutdrag genom att skicka ett mail till medlem@brannoforeningen.se
• Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga, ofullständiga eller
missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
• Du har under vissa omständigheter rätt att få dina uppgifter raderade
Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter
Du har också rätt att lämna ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till
Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du
styrelsen. Enklast gör du detta med epost till kontakt@brannoforeningen.se
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Detta är ett förenklat utdrag ur föreningens personuppgiftspolicy. Hela policyn finns att läsa på föreningens hemsida
brannoforeningen.se

