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Integritetspolicy för IF Friskis&Svettis Växjö
Så hanterar vi dina personuppgifter
Varför behöver vi dina personuppgifter?
Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss men vi behöver dem om du vill
vara medlem hos oss. Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi
behandlar dem för att fullgöra vårt åtagande med anledning av ditt medlemskap. Du
samtycker till att vi använder uppgifterna till följande ändamål:
a) Administration av medlemskapet;
b) Tillhandahållande av träning och träningsstatistik;
c) Information till dig om verksamheten;
d) För att kunna göra medlemsundersökningar;
e) Utgöra underlag för statligt/kommunalt aktivitetsstöd;
f) För att kunna rapportera anmäld skada i samband med träningsaktivitet.
Någon form av automatiserat beslutsfattande baserat på dina personuppgifter kommer inte
att ske.
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in uppgift om namn, kön, adress, telefonnummer, e-postadress,
ålder/födelsedatum/personnummer, funktionärsstatus i Föreningen samt uppgifter som du
självmant och frivilligt uppger såsom uppgifter som genereras vid din träning
(träningsstatistik). Vi fotograferar och videofilmar ibland vid träningsaktiviteter där
deltagarna dock informeras innan så sker, för att ge dig möjlighet att undvika oönskad
exponering.
Hur samlas uppgifterna in och lagras?
Personuppgifterna samlas in när du lämnar dessa vid medlemsansökan. Dina uppgifter lagras
i medlemsregistret så länge du är medlem. Dina personuppgifter gallras senast 2 år från det
att medlemskapet upphört för att möjliggöra marknadsföring från vår sida. Vi raderar dock
inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem en längre tid, till exempel
att ditt medlemskap har grundat aktivitetsstöd.
Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller
ofullständiga kan du begära att de rättas. Du kan när som helst begära att de tas bort, helt
eller delvis. Du har också rätt att få ut och överföra dina egna personuppgifter till en annan
personuppgiftsansvarig. I dessa fall behöver vi din skriftliga begäran. Ange ditt namn och
personnummer, underteckna begäran och skicka den till adress: IF Friskis&Svettis Växjö, c/o
Ekonomikonslut Sune Yngvesson AB, Sjöuddevägen 8, 352 46 Växjö.
Ifall du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt har du möjlighet att lämna
klagomål till Datainspektionen, Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm.
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