APPENDIX 11 – INTEGRITETSPOLICY

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
LOBAS, 846001-5988, Ringvägen 11 23441 Lomma (Box 58 23421 Lomma) (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 tävlingslicens till SF/SDF. Utöver
behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje
tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. 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
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• Utbildningar arrangerade av föreningen
• Kontakt med medlem
• Besök på vår hemsida
• Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas
för automatiserat beslutsfattande.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du
att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje
land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker
inom föreningens verksamhet.
Ändamål med behandling
Hantering av medlemskap i föreningen
Föreningsadministration
Deltagande i föreningens träningsverksamhet
Licenshantering
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
Ansökan om bidrag
Sammanställning av statistik och uppföljning
Utbildningar arrangerade av föreningen
Kontakt med föreningen
Besök på vår hemsida
Publicering av material på hemsida och sociala medier
Tillträdesförbud
Ordningsstörningar och otillåten påverkan
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Laglig grund
Avtal
Avtal
Avtal
Avtal
Avtal
Rättslig förpliktelse
Allmänt intresse
Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning,
annars samtycke
Intresseavvägning
Intresseavvägning
Intresseavvägning och ibland samtycke
Rättslig förpliktelse
Rättsligförpliktelse
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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 som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
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. För att få reda på vilka uppgifter vi har i vårt medlemsregister om dig eller dina
barn, så kan du själv enkelt logga in och titta på dem. Om det finns felaktiga uppgifter i registret om dig
eller dina barn så är det lättast om du själv rättar dem när du är inloggad.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade 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 bli raderad:
•
•
•
•

•
•
•

Om uppgifterna 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 motsätter sig att uppgifterna behandlas
Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller
efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
Om personuppgifterna har behandlats olagligt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett
socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och
invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av
personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för
att utöva dina rättigheter.
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Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till
Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Vi följer Riksidrottsförbundets riktlinjer. Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata
dina rättigheter återfinns i Riksidrottsförbundets Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du
styrelsen.

Lite exempel hur vi i LOBAS agerar med personuppgifter i några
specifika fall
Sociala medier och internet i allmänhet (inkl hemsida)
Vi lever i ett samhälle där bilder på sociala medier är en del av vardagen. Vi har många coacher,
föräldrar, administratörer, spelare m fl som lägger upp bilder i diverse forum kopplade till Lobas, därför
är det omöjligt för alla att veta om någon inte skulle samtycka till att en bild publiceras eller inte på en
specifik person, därför har vi nedan summerat hur vi vill att alla ska agera när de lägger ut bilder rörande
Lobas medlemmar på internet.
•
•
•

•

•

Har lagen egna instagramkonton eller liknande i Lobas namn, så ska dessa kunna läsas av minst en av
coacherna eller delegerad lagförälder
Lägg aldrig ut en bild inklusive text som kan tolkas negativt
o Städa i kommentersfälten om det kommer in olämpliga kommentarer.
Vi skriver inte ut namn på eller taggar spelare offentligt på de som går på låg- eller mellanstadiet
(eller är ännu yngre)
o Lag med namn på sina tex träningskläder och speldräkter, bör diskutera på föräldramöten
hur de ser på saken.
Vi är, för de som går på högstadiet och gymnasiet, fortfarande restriktiva med att skriva ut namn och
tagga, men det är ok att t ex i RM-sammanhang skriva ”Grattis till matchens lirare Kalle Larsson i
Lobas”
Det är ok att tagga och skriva ut namn på spelare i våra representationslag under förutsättning att
det sker i positiva sammanhang
o T ex matchfotografering där fotona läggs i Lobas Facebook-grupp eller på Lobas
instagramkonto.
o För våra representationslag finns även truppen med namn och bild på hemsidan
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Lobas hemsida/svenska lag
•

Truppen-sidan på lagsidorna, ska ställas in enligt följande:
Senior
Ungdom Easy Basket Bollek Övrigt
Synlig Representationslag (Ja)
Nej
Nej
Styrelse
Intern Motionslag
Ja
Ja
Ja
Nej
Dold
ok
ok
ok
Alla andra
För äldre ungdomslag kan det vara ok att den är synlig om diskussion tagits med spelare och
föräldrar. Man kan låta enstaka spelare vara osynliga om så önskas.
Intern betyder att den bara är synlig för det egna laget och klubbadministratörer och redaktörer (t ex
kansli och styrelse) – underlättar för att kunna kontakta lagkompisar/föräldrar för t ex samkörning till
matcher.

•

•
•

Nyhetssidan: Kan även den vara synlig eller intern. Vi bör undvika att skriva ut namn i offentliga
nyheter, t ex vem som spelar i Lag Röd respektive Lag Vit i kommande turneringen. Eller vem som
kör till bortamatchen nästa gång.
Gästboken: Använder man lagets Gästbok, så måste den modereras.
Insamling av data: Vi ska inte samla in mer data än vi kan motivera, alltså bör man t ex inte samla in
vikt (vikt är motiverat för kampsport där man tävlar i viktklasser, men inte för basket). Längd kan av
intresseskäl vara motiverat för lag som deltar i Förbundsserier (t ex Basketettan, USM, RM) och t ex
Scania.
o Coacherna ska börja varje säsong med att be föräldrarna/spelarna logga in och uppdatera
eventuellt felaktiga uppgifter, följande vill vi ha in
▪ För- och efternamn
▪ Kontaktuppgifter (behövs för att kunna skicka ut medlemsavgifter och kallelser till
matcher samt annan information)
• Adress
• E-mail
• Telefon
▪ Personnummer (behövs bl a för att kunna få LOK-stöd, licensiera och försäkra
spelare)
▪ Namn och kontaktuppgifter på minst en målsman för omyndiga (för att veta vem vi
kontaktar om något skulle hända)
• Målsmän behöver bara ange personnummer OM de är lagledare, eller
hjälper till med att ta närvaron, då närvaron inte räknas om den förs in av
någon utan angivet personnummer.
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Ostrukturerade persondata
Ostrukturerade persondata ska plockas bort när den inte längre har något syfte, t ex om ett e-mail har
inkommit med persondata som ska matas in i medlemsregistret så ska mailet plockas bort efter det att
man har matat in informationen i medlemsregistret. För att slippa få persondata via e-mail så uppmanar
vi att låta nya spelare anmäla sig via Lobas hemsida och formuläret ”Bli medlem” och befintliga spelare
låtar man logga in och uppdatera uppgifterna själva.

Skicka uppgifter till annat land
Vid t ex deltagande i turnering i annat land så måste man ibland skicka över personuppgifter. Detta får
inte göras utan att informera personen/målsman först. Enklast är att man i kallelsen till turneringen
skriver att ”Notera att deltagande i denna turnering innebär att vi måste dela med oss av persondata till
utlandet”.
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