
Integritetspolicy	  för	  flygklubbar	  avseende	  GDPR	  –	  
personuppgi=shan?ng	  

Parter	  och	  ansvar	  för	  behandlingen	  av	  dina	  personuppgi=er	  

Söderhamns	  Flygklubb	  Mohed	  347	  	  826	  92	  Söderala.	  
Organisa)onsnummer:	  886000-‐1042	  (nedan	  kallad	  föreningen)	  är	  
personuppgiCsansvarig	  för	  behandlingen	  av	  personuppgiCer	  som	  sker	  
inom	  ramen	  för	  föreningens	  verksamhet.	  

Föreningen	  har	  som	  ändamål	  aG	  bedriva	  flygverksamhet	  i	  enlighet	  med	  
”Flygklubbens	  verksamhetsidé,	  vision	  och	  värdegrund”.	  

Varför	  behandlar	  vi	  dina	  personuppgi=er?	  

För	  aG	  föreningen	  ska	  kunna	  bedriva	  sin	  verksamhet	  behandlas	  
personuppgiCer	  för	  olika	  ändamål	  kopplade	  Mll	  verksamheten.	  

Föreningen	  behandlar	  personuppgiCer	  för	  aG	  administrera	  löpande	  
föreningsakMviteter	  (ex.	  medlemsmöten,	  tävlingsakMvitet,	  
flygverksamhet),	  kommunicera	  med	  medlemmarna	  (kallelser	  Mll	  
akMviteter,	  informaMon	  Mll	  och	  register	  för	  bl.	  a.	  Flygklubbens	  
medlemsregister,	  Myweblog,	  KSAK/KSAK-‐M,	  KSAK	  DM,	  IdroGonline	  m.fl.)	  
samt	  hantera	  medlemsrelaterade	  ekonomiska	  transakMoner	  
(medlemsavgiCer	  och	  tävlingsavgiCer	  m.m.).	  

Föreningen	  hanterar	  även	  personuppgiCer	  i	  samband	  med	  ansökan	  om	  
tävlingslicenser	  och	  pilotutbildning.	  

Utöver	  behandlingen	  av	  personuppgiCer	  vid	  licensansökningsprocessen	  
behandlas	  personuppgiCer	  vid	  varje	  tävlingsMllfälle	  kopplat	  Mll	  licensens	  
regelverk.	  PersonuppgiCerna	  behandlas	  vid	  anmälan	  Mll	  tävling,	  under	  
pågående	  tävling	  och	  eCer	  tävlingsMllfället	  vid	  resultatrapportering.	  

Föreningen	  behandlar	  även	  personuppgiCer	  för	  aG	  ansöka	  om	  bidrag	  från	  
bland	  annat	  RiksidroGsförbundet	  och	  föreningens	  hemkommun.	  

Föreningen	  är	  personuppgiCsansvarig	  för	  behandlingen	  av	  de	  
personuppgiCer	  som	  sker	  vid:	  

  Hantering	  av	  medlemskap	  i	  föreningen	  



  FöreningsadministraMon	  

  Deltagande	  i	  föreningens	  träningsverksamhet	  

  Deltagande	  i	  föreningens	  tävlingsverksamhet	  

  Licenshantering	  

  Ansökanombidrag	  

  SammanställningavstaMsMkochuppföljning	  

  Utbildningar	  arrangerade	  av	  föreningen	  

  Kontaktmedmedlem	  

  Besökpåvårwebbplats	  

  Publiceringavmaterialpåwebbplatsochsocialamedier	  

 Tillträdesförbud(om1llämpligt)
 Ordningsstörningar	  och	  o1llåten	  påverkan	  (om	  1llämpligt)	  

Vilka	  delar	  vi	  personuppgi=er	  med?	  

UppgiCerna	  kommer	  inte	  aG	  överföras	  Mll	  tredje	  part	  och	  dina	  
personuppgiCer	  kommer	  inte	  aG	  utsäGas	  för	  automaMserat	  
beslutsfaGande.	  

Om	  föreningen	  vid	  något	  enstaka	  Mllfälle	  måste	  dela	  dina	  personuppgiCer	  
med	  tredje	  part	  kommer	  du	  aG	  informeras	  särskilt	  om	  deGa.	  Det	  kan	  
exempelvis	  vara	  aktuellt	  när/om	  du	  anmäls	  Mll	  land	  som	  inte	  inkluderas	  av	  
EUs	  lagsMCning.	  



Vilken	  laglig	  grund	  har	  vi	  för	  personuppgi=sbehandling?	  

Föreningen	  har	  nedan	  sammanställt	  den	  lagliga	  grunden	  för	  behandlingen	  
av	  personuppgiCer	  som	  sker	  inom	  föreningens	  verksamhet.	  

Ändamål	  med	  behandling	   Laglig	  grund	  

Hantering	  av	  medlemskap	  i	  föreningen	   Avtal	  
FöreningsadministraMon	   Avtal	  
Deltagande	  i	  föreningens	  verksamhet	   Avtal	  
Licenshantering	   Avtal	  
Deltagande	  i	  föreningens	  
tävlingsverksamhet	  

Avtal	  

Ansökan	  om	  bidrag	   RäGslig	  förpliktelse	  
Sammanställning	  av	  staMsMk	  och	  
uppföljning	  

Allmänt	  intresse	  

Utbildningar	  arrangerade	  av	  föreningen	  
Allmänt	  intresse	  vid	  
statsbidragsfinansierad	  utbildning,	  
annars	  samtycke	  

Kontakt	  med	  föreningen	   Intresseavvägning	  
Besök	  på	  vår	  webbplats	   Intresseavvägning	  
Publicering	  av	  material	  på	  webbplats	  och	  
sociala	  medier	  

Intresseavvägning	  och	  ibland	  samtycke	  

Tillträdesförbud	   RäGslig	  förpliktelse	  

Ordningsstörningar	  och	  oMllåten	  påverkan	  
RäGsligförpliktelse	  

 
Hur	  länge	  sparar	  vi	  dina	  personuppgi=er?	  

Föreningen	  kommer	  aG	  genomföra	  en	  bedömning	  årsvis	  om	  ändamålet	  
med	  behandlingen	  av	  personuppgiCerna	  kvarstår.	  Om	  inte	  ändamålen	  
med	  behandlingen	  av	  personuppgiCerna	  kvarstår	  kommer	  uppgiCerna	  aG	  
raderas.	  

Vilka	  räHgheter	  har	  du?	  

Du	  har	  räG	  aG	  få	  eG	  registerutdrag	  avseende	  föreningens	  behandling	  av	  
dina	  personuppgiCer.	  Föreningen	  ska	  vid	  begäran	  av	  registerutdrag	  förse	  
dig	  med	  en	  kopia	  av	  de	  personuppgiCer	  som	  är	  under	  behandling.	  

Du	  har	  räG	  aG	  få	  dina	  personuppgiCer	  korrigerade	  om	  de	  är	  felakMga,	  
ofullständiga	  eller	  missvisande	  och	  räG	  aG	  begränsa	  behandlingen	  av	  
personuppgiCerna	  Mlls	  de	  blir	  ändrade.	  



Du	  har	  under	  vissa	  omständigheter	  räG	  aG	  bli	  raderad:	  

  Om	  uppgiCerna	  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	  
motsäGer	  sig	  aG	  uppgiCerna	  
behandlas	  

  Om	  du	  motsäGer	  sig	  personuppgiCsbehandling	  som	  sker	  inom	  
ramen	  för	  
myndighetsutövning	  eller	  eCer	  en	  intresseavvägning	  och	  det	  inte	  
finns	  beräbgade	  skäl	  som	  
väger	  tyngre	  än	  dina	  intressen	  

  Om	  personuppgiCerna	  har	  behandlats	  olagligt	  

  Om	  radering	  krävs	  för	  aG	  uppfylla	  en	  räGslig	  skyldighet	  

  Om	  personuppgiCerna	  avser	  barn	  och	  har	  samlats	  in	  i	  samband	  
med	  aG	  barnet	  skapar	  en	  
profil	  i	  eG	  socialt	  nätverk	  
Du	  kan	  när	  som	  helst	  utöva	  dina	  räbgheter	  vänligen	  se	  Mll	  ny	  
dataskyddslag	  när	  den	  träder	  i	  kraC.	  
hGp://www.regeringen.se/raGsdokument/proposiMon/2018/02/
prop.-‐201718105/	  
Vidare	  har	  du	  räG	  aG	  inge	  eG	  klagomål	  avseende	  föreningens	  
behandling	  av	  personuppgiCer	  Mll	  DatainspekMonen,	  besök	  
www.datainspekMonen.se.	  
Mer	  informaMon	  om	  hur	  föreningen	  arbetar	  för	  aG	  Mllvarata	  dina	  
räbgheter	  återfinns	  i	  Instruk1oner	  för	  a?	  1llvarata	  enskildas	  
rä@gheter.	  




