
 

Informa on om personuppgi sbehandling

- medlemmar

GDPR -Allmänna dataskyddsförordningen/ General Data Protec on Regula on 
innehåller regler om hur man får behandla personuppgi er. GDPR är en europeisk
personuppgi sförordning och blev lag i Sverige den 25 maj 2018 och ersä er 
personuppgi slagen (PuL). Södra Kinda Båtklubb har ll absolut sy e a  följa 
gällande lags ning och dess regler.

Södra Kinda Båtklubb är personuppgi sansvarig för behandlingen av dina 
personuppgi er. Har du frågor eller synpunkter angående de a, går det 
naturligtvis bra a  ställa eller framföra dessa ll styrelsen. 

Medlemskapet i Södra Kinda Båtklubb är frivilligt och det är även lämnandet av 
dina personuppgi er. Klubben har laglig grund för personuppgi sbehandling och 
behöver vissa personuppgi er om dig för a  du ska kunna vara medlem. 

Som medlem kommer dina personuppgi er sparas och behandlas för vissa 
särskilda ändamål. Du har som medlem i båtklubben  (eller på annat sä  har 
personuppgi er som behandlas av klubben) rä  a  få veta vilka 
data/personuppgi er som båtklubben har om dig och hur de används.

Hur använder Södra Kinda Båtklubb mina personuppgi er?

De personuppgi er som vi registrerar om dig är:

Medlemsnr.

Namn

Adress

Eventuellt E-postadress

Telefonnummer



Båtklubben hanterar personuppgi er för a  ha e  underlag för medlemsregister, 
registrering av båtplatser, jourveckor, fakturering, registrering av båtdata samt 
försäkring. I dessa personuppgi er finns inte några personnummer. Södra Kinda 
Båtklubb använder sig av e  centralt register som sköts av Båtunionen. 

Båtklubben kan behöva använda sig av personuppgi er vid ansökan om bidrag 
från bland annat företag och båtklubbens hemkommun. Vi lämnar även dina 
adressuppgi er ll dningen Båtliv för distribu on av densamma. Behandling av 
personuppgi er som är a  anse som känsliga, exempelvis sådan 
personuppgi sbehandling som gäller hälsa, u örs ej. 

Godkännande av registrering

Södra Kinda Båtklubb kommer a  anse a  medlem har godkänt registrering av 
personuppgi er enligt ovan när medlemsavgi  och eventuell båtplatsavgi  
inbetalats ll Södra Kinda Båtklubb. Däre er gäller avtalet ll nästa förnyelse av 
medlemskap eller lls samma medlem meddelar a  medlemskapet (avtalet) ska 
upphöra. 

Lagrings den

Södra Kinda Båtklubb behandlar dina personuppgi er så länge du är medlem hos 
oss. Om di  medlemskap upphör raderas dina personuppgi er direkt, om inget 
behov finns, t.ex. om du som medlem har en ekonomisk skuld ll klubben.

/Några kända problem med hanteringen av personuppgi er inom Södra Kinda 
Båtklubb fanns ej vid den för årsmötet den 24 mars 2019/

Vill du veta mer om GDPR? Fullständig informa on finns på 
www.datainspek onen.se

Styrelsen

Södra Kinda Båtklubb 


