14 maj 2018

Integritetspolicy
Ansvar för dina personuppgifter
När du blir medlem i föreningen IK Nordia (org 817000-4843) samlar vi in viss information om dig,
så kallade ”personuppgifter” som visar vem du är. Det är du som ger oss informationen, vi letar
inte reda på extra information i hemlighet.
Vi kommer inte be om din tillåtelse för att samla in dina uppgifter. När du blir medlem ingår du ett
avtal med oss; utan dina personuppgifter kan du inte bli medlem. För barn under 18 år ingås
avtalet med vårdnadshavare (barn över 16 år har rätt att tycka till).
Vi vill att nya medlemmar anmäler sig själva på hemsidan (iknordia.se), då vet vi att uppgifterna
blir riktiga och att medlemmen fått ta del av vår policy.
IK Nordia är personuppgiftsansvarig, vi ansvarar för hur vi använder dina personuppgifter inom
vår verksamhet - alltså när vi bedriver idrottslig verksamhet.

Vad samlar vi in?
Vi samlar alltid in namn och mailadress. Ofta gissar vi kön efter vad du heter. Om du uppger ditt
telefonnummer sparar vi det, likadant med din adress. Fullständigt personnummer samlar vi in om
du hör till gruppen vi kan söka bidrag för (alltid om du är 7-25 år), annars bara årtal för statistik.
En del lag vill hålla kontakt genom sms, då efterfrågar ledarna ditt telefonnummer.
Om du har en funktion som du får ersättning för (t.ex. domare) sparar vi dina kontouppgifter.
Ibland samlar vi in ”känsliga” personuppgifter, det handlar om vilka allergier eller andra
matönskemål du har. I så fall skriver vi t.ex. ”inte ägg” eller ”ej fläsk” som en kommentar, vi skriver
inte om det beror på religion eller sjukdom.

Varför använder vi dina personuppgifter?
För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet använder vi dina personuppgifter för olika saker.
Det är oftast löpande aktiviteter som har att göra med anledningen till att du är medlem (själva
träningen/tävlingen), att vi vill kunna kommunicera med dig (kallelser och tider) och kunna hantera
andra medlemsrelaterade ärenden (deltagaravgifter).
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat
Riksidrottsförbundet och Enköpings kommun, ibland även specialförbund (t.ex. gymnastik- eller
fotbollsförbund).

Ger vi ut dina personuppgifter till andra?
Ja, dina uppgifter går ibland vidare. De går inte vidare till andra länder och de skickas inte
slumpartat vidare. De skickas inte till obehöriga och de används inte till ”onödiga” saker (reklam
eller sånt) eller automatiserade beslut.
Vi skickar vidare dina personuppgifter när vi söker bidrag, det är en rättslig förpliktelse mot oss
(om vi vill ha bidrag måste vi lämna ut namn, personnummer och närvaro).
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Var sparas alla uppgifter?
Vi köper en tjänst för att hantera medlemsregister, närvarohantering, hemsida och fakturering hos
svenskalag.se. De kallas Personuppgiftsbiträde och får inte hitta på egna saker med dina
uppgifter, bara sådant som vi ber dem om (dvs lagra).
Både kommuner och idrottsförbund använder sig av ett system som heter ”IdrottOnline”, där alla
föreningar i Sverige måste ingå om de vill kunna söka bidrag. Svenskalag.se har fått i uppdrag av
oss i IK Nordia att överföra bidragsgrundande personuppgifter till IdrottOnline varje dag.
Fotbollen har ett system som heter FOGIS där tävlingar hanteras (seriespel etc.), t.ex. resultat och
tabeller.
För innebandyn finns ett liknande system som heter IBIS.
En del ledare har egna register på sina personliga datorer (ex. föreningskassören som har
betalningsunderlag).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi vet inte exakt hur länge vi behöver spara dina uppgifter, men vi tar bort dom när de inte behövs
längre. Varje år när det är dags att skicka ut medlemsavgifter ser vi över vårt medlemsregister.

Har du några rättigheter?
Ja, massa! Och det gäller alla dina personuppgifter, inte bara hos oss:
Du har rätt att få ett registerutdrag som visar vilka uppgifter vi har om dig och hur de används. Ett
tips är att du själv kan logga in på svenskalag.se och se/ändra dina uppgifter. Om du inte vet
användarnamn eller lösen skickar du ett mail till info@iknordia.se så hjälper vi dig. Om du ser att
dina uppgifter är felaktiga på något sätt kan du kräva att vi ändrar dom innan de används igen.
Du kan även be oss radera dina uppgifter (t.ex. om dina uppgifter inte behövs längre, om vi gör
något olagligt eller om du behöver bli raderad av juridiska skäl). Du kan även ha rätt att flytta dina
personuppgifter, det kallas dataportabilitet - att allt vi har samlat om dig ska kunna överföras
elektroniskt och användas i andra system.
Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och
invända mot direktmarknadsföring.
Om du vill använda dig av dina rättigheter och/eller har invändningar mot hur vi behandlar
personuppgifter - kontakta oss! Du kan även klaga på oss till Datainspektionen.

Vad gör vi för att skydda dina uppgifter?
De datasystem vi använder oss av har inbyggd säkerhet. Om dina personuppgifter finns hos en
ledare ligger de skyddade (t.ex. lösenkod till telefonen). Alla som kommer åt personuppgifter
uppmanas att använda säkra datorer och skydda uppgifterna från insyn.
När vi ber andra om hjälp, och skriver så kallade Personuppgiftsbiträdesavtal (t.ex. med
svenskalag.se), ser vi till att de inte har några underbiträden, alltså att de inte skickar vidare dina
uppgifter till några ytterligare andra.
Om något går snett, så att dina personuppgifter har hamnat i orätta händer (eller ens riskerat att
hamna i orätta händer), t.ex. att kassörens personliga dator försvinner, då anmäler vi det till
Datainspektionen inom 72 timmar. Om det är möjligt åtgärdar vi även själva problemet så snabbt
vi kan.
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Så här tänker vi om att publicera dina uppgifter på Internet
På vår hemsida iknordia.se (via svenskalag.se) kan det hända att vi publicerar uppgifter om dig.
Det handlar om att du nämns i det lag/grupp du tillhör.
Namn och ålder
Får publiceras, helst dock bara förnamn + initial.
Adresser till enskilda
Får ej publiceras.
E-postadresser och telefonnummer
Får ej publiceras för vanlig medlem.
För ledare/ kontaktpersoner kan publicering ske (respektive lag ansvarar för att besluta
allmänintresse - enskild person kan invända och har då rätt att bli borttagen).
Personnummer
Får ej publiceras, ej heller uppgifter som kan leda till att större del av personnummer kan spåras,
t.ex. födelsedagar o namn.
Bilder
Bilder på personer är personuppgifter även om namn inte anges. Vi inhämtar ditt samtycke före
publicering av foton på bara dig, det finns en funktion för det inbyggt i vår hemsida via
svenskalag.se.
Matchbilder och lagbilder får publiceras om de har ett journalistiskt ändamål.
Enskildas rättigheter
Om någon invänder mot att uppgifter om hen har publicerats på Internet ska uppgifterna tas bort
även om de för utomstående kan verka harmlösa.
Ibland publiceras statistik för en spelare, efter diskussion inom laget (på t.ex. föräldramöte), denna
tas bort om någon medlem misstycker.
Vi kan dölja en enskild medlem på lagsidorna, säg till oss så fixar vi det!
Kränkande uppgifter
Inga uppgifter får publiceras som kan verka kränkande för annan person eller grupp.
På vår Facebook ”IK Nordia” kan det hända att vi publicerar uppgifter om dig, oftast som en
länkad nyhet från hemsidan. Om vi vill publicera en bild på dig (t.ex. ”Matchens Viking”) ber vi om
lov. Ibland gör nya lag reklam för sig på Facebook, då publiceras kontaktuppgifterna till den
lagansvariga.

Har vi fått med varenda personuppgift nu?
Nej. Det finns även ostrukturerat material, t.ex. e-post/sms/papperskopior. Precis samma regler
gäller för personuppgifter i detta material, och du har samma rättigheter.
Alla våra register, även de ostrukturerade, finns med i en registerförteckning som vi uppdaterar
hela tiden. Då vet vi alltid var det finns personuppgifter, och vilka de är.
Oftast är det ledarna som har ostrukturerade uppgifter för att de behövs inom laget.
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Det kan handla om att våra tränare i respektive lag, efter överenskommelse på t.ex. föräldramöte
(dokumenteras skriftligt), gör egna anteckningar - för återkoppling, för närvaro, för lagbildning, för
kioskschema eller andra relevanta ändamål i laget.
Inga känsliga personuppgifter används på det här sättet.
Respektive ledare berättar om detta i de fall det är aktuellt, och inhämtar samtycke om det skulle
behövas. Alla ledare behöver rapportera sådana uppgifter så att vi kan lägga till dom i vår
registerförteckning (vi behöver: ändamål, kategori av personuppgifter, mottagare, om uppgifterna
överförs till tredje land och lagringstid).
Ibland behöver vi göra ett eget register över icke-medlemmar, det kan vara om ett lag bjuder in
utomstående lag till poolspel och vill hålla reda på vilka som tackat ja eller nej eller om vi anordnar
en löpartävling som man kan anmäla sig till. Samma regler gäller även då.
Du kan tänka på att inte skicka känsliga uppgifter till oss via sms/e-post (”x är sjuk i mässling”
eller ”y är ledig pga religiös helgdag”). Om vi får sånt raderar vi det direkt. Andra personuppgifter i
e-post (handlar nästan alltid om medlemsavgifter) slängs vartannat år.

Kan alla allt om det här (som kallas GDPR)?
Nja. Det finns mycket att hålla reda på. Alla ledare får ta del av Riksidrottsförbundets
uppförandekod och föreningens integritetspolicy (detta dokument). Vi gör vårt bästa. Vi kommer
påminna en hel del. Alla behöver hjälpas åt - säg till om ni ser något konstigt!
Dataskyddsförordningen, GDPR, är till för att skydda oss och se till att våra personuppgifter inte
hamnar på fel vägar.
Viktigt för ledare att tänka på:
Anmäl alla register du har (till info@iknordia.se)! Du kan säkert ha dom kvar, men se till att de finns
med i vår registerförteckning. Om du är osäker - läs uppförandekoden, denna policy,
datainspektionens frågor-och-svar, eller fråga styrelsen.
Viktigt för medlemmar att tänka på:
Anmäl alla ändringar av dina personuppgifter (till info@iknordia.se)! Vi vill ha korrekta uppgifter
hela tiden, säg till när du byter e-post/telefon/konto etc.

Om du vill veta mer:
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar
du styrelsen. Lättast är att maila info@iknordia.se så blir du lotsad vidare.
Den här policyn kommer ligga tillgänglig för alla på hemsidan.

