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Integritetspolicy
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Umeå Västra Idro/sförening, med organisa6onsnummer 802500-6803 och postadress Kläppvägen
7, 904 21 UMEÅ (nedan kallad föreningen) är personuppgiOsansvarig för behandlingen av
personuppgiOer som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Föreningen har som ändamål a/ bedriva idro/slig verksamhet i enlighet med
”Idro/srörelsensverksamhetsidé, vision och värdegrund”.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För a/ föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgiOer för olika ändamål
kopplade 6ll verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgiOer för a/ administrera löpande föreningsak6viteter (ex.
träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser 6ll ak6viteter,
informa6on 6ll målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transak6oner
(medlemsavgiOer och tävlinsavgiOer m.m.).
Föreningen hanterar även personuppgiOer i samband med ansökan om tävlingslicens 6ll SIBF.
Utöver behandlingen av personuppgiOer vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgiOer
vid varje tävlings6llfälle kopplat 6ll licensens regelverk. PersonuppgiOerna behandlas vid anmälan 6ll
tävling, under pågående tävling och eOer tävlings6llfället vid resultatrapportering.
Föreningen behandlar även personuppgiOer för a/ ansöka om bidrag från bland annat
Riksidro/sförbundet och föreningens hemkommun.
Föreningen är personuppgiOsansvarig för behandlingen av de personuppgiOer som sker vid:
Hantering av medlemskap i föreningen
•
Föreningsadministra6on
•
Deltagande i föreningens träningsverksamhet
•
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
•
Licenshantering
•
Ansökanombidrag
•
Sammanställningavsta6s6kochuppföljning
•
Utbildningar arrangerade av föreningen
•
Kontaktmedmedlem
•
Besök på vår hemsida
•
Publicering av material på hemsida och sociala medier
•
Tillträdesförbud (om 6llämpligt)
•
Ordningsstörningar och o6llåten påverkan (om 6llämpligt)
•
Vilka delar vi personuppgifter med?
UppgiOerna kommer inte a/ överföras 6ll tredje land och dina personuppgiOer kommer inte a/
utsä/as för automa6serat beslutsfa/ande.

Umeå Västra IF
Integritetspolicy
sida 3 av 4
Om föreningen vid något enstaka 6llfälle måste dela dina personuppgiOer med tredje land kommer
du a/ informeras särskilt om de/a. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls 6ll tävling i
tredje land.
Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgiOer som
sker inom föreningens verksamhet.
Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministra6on

Avtal

Deltagande i föreningens
träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens
tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rä/slig förpliktelse

Sammanställning av sta6s6k 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 på hemsida och
sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

Tillträdesförbud

Rä/slig förpliktelse

Ordningsstörningar och o6llåten
påverkan

Rä/sligförpliktelse
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Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer a/ genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av
personuppgiOerna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgiOerna kvarstår
kommer uppgiOerna a/ raderas.
Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har ﬂera räggheter som du bör känna 6ll.
Du har rä/ a/ få e/ registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgiOer.
Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgiOer som är
under behandling. För eventuella y/erligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgiO
u6från administra6va kostnader. Du kan enkelt begära e/ registerutdrag i Idro/Online via Min Sida.
Du har i vissa fall även rä/ 6ll dataportabilitet av personuppgiOerna. Du kan enkelt begär
dataportabilitet av dina personuppgiOer i Idro/Online via Min Sida.
Du har rä/ a/ få dina personuppgiOer korrigerade om de är felak6ga, ofullständiga eller missvisande
och rä/ a/ begränsa behandlingen av personuppgiOerna 6lls de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
Om uppgiOerna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
•
Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
•
Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsä/er sig a/ uppgiOerna
•
behandlas
Om du motsä/er sig personuppgiOsbehandling som sker inom ramen för
•
myndighetsutövningeller eOer en intresseavvägning och det inte ﬁnns beräggade skäl som
väger tyngre än dinaintressen
Om personuppgiOerna har behandlats olagligt
•
Om radering krävs för a/ uppfylla en rä/slig skyldighet
•
Om personuppgiOerna avser barn och har samlats in i samband med a/ barnet skapar en
•
proﬁl i e/ socialt nätverk.
Du har också rä/ a/ dra in e/ samtycke, motsä/a dig automa6skt beslutsfa/ande, proﬁlering och
invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina räggheter genom a/ begära 6llgång 6ll och rä/else eller radering
av personuppgiOer, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta
styrelsen för a/ utöva dina räggheter.
Vidare har du rä/ a/ inge e/ klagomål avseende föreningens behandling av personuppgiOer 6ll
Datainspek6onen, besök www.datainspek6onen.se.
Har du frågor om föreningens personuppgiOsbehandling eller vill utöva dina räggheter kontaktar du
kansliet på kansli@umeavastra.se

