GDPR
Information angående GDPR
Den 25 maj 2018 börjar en ny dataskyddslag att gälla i Europa, kallad GDPR. Med
anledning av detta vill vi upplysa dig om vilken typ av information som sparas i vårt
system.
Vi har under de senaste åren samlat på oss många mailadresser eftersom vi vill
kunna informera om våra nyheter. Mailadresser, samt alla personuppgifter hanteras
på ett säkert sätt och vi lämnar inte ut något till obehöriga. Ingen obehörig kan
heller se uppgifterna.
Om ni önskar att få era uppgifter borttagna kan ni inte längre vara en del av IF
Leikin då vi måste registrera våra spelare enligt Svenska Fotbollsförbundets regler.
Givetvis hoppas vi att ni även i fortsättningen är intresserade av information från
oss och i så fall behöver ni inte göra någonting.
Önskar ni däremot inte att få våra utskick i fortsättningen klickar ni på länken
längst ner i meddelandet.
I varje nyhetsbrev från oss finns också en möjlighet att enkelt avregistrera sig när
man önskar.
Mer information finns här; http://www.leikin.se/OmIFLeikin/Integritetspolicy/

Integritetspolicy
Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en
fysisk levande person. Exempel på detta är alltifrån personnummer till
e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de
kan kopplas till fysiska personer.

Dokumentera uppgifter
Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband
med att du registrerar dig till vår förening, besöker vår webbplats, anmäler dig till
vårt nyhetsbrev, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.
Vi dokumenterar personuppgifter, adress, mailadress. Förbund och föreningar
behandlar medlemmarnas personuppgifter för att administrera förenings- och

förbundstillhörighet, medlemskap, statistik och forskning, utbildningar, utmärkelser,
för att kunna söka bidrag, kunna skicka ut fakturor, bestraffningsärenden med
mera.
Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:
● Administrera och tillhandahålla information från föreningen samt skicka ut
fakturor
● Hantera kundtjänstärenden och övriga förfrågningar
Om ni önskar att få era uppgifter borttagna kan ni inte längre vara en del av IF
Leikin då vi måste registrera våra spelare enligt Svenska Fotbollsförbundets regler.
Vi spar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är
rapporteringsskyldiga för t ex stöd.
Vi lämnar inte ut personuppgifter utan att ha ett uttryckligt samtycke sålänge lagen
inte kräver det.
Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter
eller ändra de personuppgifter som du lämnat.
Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig.

Vid evenemang ges valet om publicering av bilder. Inget material som upplevs
kränkande av den som berörs av behandlingen får publiceras, varken på hemsidan
eller i sociala medier. Om föreningen tillkännages att något material upplevs som
kränkande för individen som berörs av behandlingen, ska detta material omedelbart
avpubliceras. För att ta bort bilder kontakta info@leikin.se
RFs uppförandekod;
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/personuppgifter-ochgdpr/uppforandekod_personuppgifter-och-gdpr.pdf?w=900&h=900
RF vanliga frågor;
http://www.rf.se/Personuppgifter/vanligafragor/

Informera kunder
Du är skyldig att informera kunder, leverantörer och andra om att ditt företag
hanterar personuppgifter. Det kan göras i en övergripande integritetspolicy på ditt

företags hemsida. I policyn ska det framgå vilka personuppgifter företaget samlar
in, vilket syftet är och hur länge informationen sparas.

Säkra rutiner
Om ni önskar att få era uppgifter borttagna kan ni inte längre vara en del av IF
Leikin då vi måste registrera våra spelare enligt Svenska Fotbollsförbundets regler.

Det är föreningen som är personuppgiftsansvarig. Det är styrelsen som ansvarar för
att föreningen följer lagen. Det är alltså aldrig en person som är formellt ansvarig,
även om föreningen utsett någon att till exempel sköta medlemsregistret.

