
 

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 förändrades personuppgiftslagen och ersattes av 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 nedan.  

 
Integritetspolicy  
 
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter  
Tullus SG skidskytte orgnr. 802442-7117 (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen 
av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.  
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, 
vision och värdegrund”.  
 
Varför behandlar vi dina personuppgifter?  
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till 
verksamheten.  
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet 
och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) 
samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).  
Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om vapenlicens. Personuppgifterna behandlas 
vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.  
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och 
föreningens hemkommun.  
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:  

• Hantering av medlemskap i föreningen  

• Föreningsadministration  

• Deltagande i föreningens träningsverksamhet  

• Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet  

• Licenshantering  

• Ansökan om bidrag  

• Sammanställning av statistik och uppföljning  

• Utbildningar arrangerade av föreningen  

• Kontakt med medlem 

• Besök på vår hemsida 

• Publicering av material på hemsida och sociala medier  

• Klädbeställningar 

• Matlagning/matbeställning på läger och tävlingar  

 



Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?  
 

Ändamål med behandling Laglig grund 
Hantering av medlemskap i föreningen  Avtal  
Föreningsadministration  Avtal  
Deltagande i föreningens träningsverksamhet  Avtal  
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal  
Licenshantering Avtal  
Ansökan om bidrag  Rättslig förpliktelse  
Sammanställning av statistik och uppföljning  Allmänt intresse  
Utbildningar arrangerade av föreningen  Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad 

utbildning, annars samtycke  
Kontakt med föreningen  Intresseavvägning* 
Besök på vår hemsida  Intresseavvägning  
Publicering av material, bild och film på hemsida och 
sociala medier 

Intresseavvägning,samtycke** 

Klädbeställning  Avtal  
Allergier  Samtycke  
 
*När föreningen mottar e-post beror det på innehållet om och hur länge det får sparas. När föreningen läser e-
post ska en bedömning genomföras huruvida personuppgifterna ska behandlas/sparas och vilken laglig grund 
som finns för den fortsatta behandlingen. Personuppgifter som fortsatt ska behandlas i exempelvis IdrottOnline 
ska överföras dit och därefter ska e-postmeddelandet raderas.  
**När det gäller publicering av material på föreningens hemsida och sociala medier sker det som utgångspunkt 
med stöd av en intresseavvägning. För det krävs att föreningens intresse av att publicera bilder för att 
exempelvis visa upp föreningens verksamhet väger tyngre än det intresse personerna på bilderna har av skydd 
för sina personuppgifter. Inför bild- publicering ska föreningens dokumentera sitt resonemang avseende 
avvägningen mellan föreningens och individernas intressen.  
Inget material som upplevs kränkande av den som berörs av behandlingen får publiceras, varken på hemsidan 
eller i sociala medier. Om föreningens tillkännages att något material upplevs som kränkande för individen som 
berörs av behandlingen, ska detta material omedelbart avpubliceras. Detta gäller om avpublicering rimligen 
kan ske med hänsyn taget till föreningens organisation. När det gäller publicering av barns personuppgifter på 
hemsida eller sociala medier är samtycke från vårdnadshavare aktuellt.  

 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna 
kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. 
 
 
Vilka rättigheter har du?  
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid 
begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella 
ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan 
enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida. 
 
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade eller raderade om de är felaktiga, ofullständiga eller 
missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.  
 
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till 
Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.  
 
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen. 
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