Policy för hantering av personuppgifter hos Simrishamns Segelsällskap
Inom Simrishamns Segelsällskap (SimSS) hanterar vi personuppgifter för att kunna administrera vår
verksamhet när det gäller medlemmar, aktiviteter, tävlingar och utbildningar.
Nedan beskrivs klubbens rutiner för hur SimSS hanterar dessa uppgifter.

Laglighet och skälighet
SimSS behandlar personuppgifter lagligt, korrekt och transparent i förhållande till de personer som
registreras i något av SimSS register. Personuppgifterna lagras baserat på̊ en giltig laglig grund då
uppgifterna är av s.k. allmänt intresse.

Transparens
SimSS informerar alla inblandade om när, hur och var man lagrar eller använder
personuppgifter. Detta sker:
i samband med nytt medlemsskap
i samband med förnyelse av medlemsskap
i samband med respektive aktivitet
- policy finns anslag på vår hemsida
- hänvisning på Facebook till hemsida

Ändamålsbergränsning
Personuppgifter samlas endast in för att administrera klubbens verksamhet vad gäller medlemmar,
aktiviteter, tävlingar och utbildning.

Uppgiftsminimering
SimSS inhämtar inte persondata som är onödigt detaljerade i förhållande till vad de är ämnade för.
I förekommande fall kan uppgifter om t ex allergier eller risker för akuta sjukdomssymptom registreras på
uppmaning av enskild medlem eller målsman.

Data kvalitet
SimSS strävar att hålla samtliga personuppgifter så korrekta som möjligt. På anmodan av medlem skall
rättning göras så skyndsamt som möjligt av felaktiga uppgifter.

Lagringsbegränsning
Persondata lagras inte längre än nödvändigt. När data inte längre behövs, raderas de. Uppgifter
sparas inte för att "de är bra att ha". Namn och födelseår på tidigare medlemmar sparas historiskt
för att hålla medlems historik.

Integritet och sekretess
Persondata lagras på ett säkert sätt. Medlemsregistret hanteras i Båtunionens Bas-M samt i
Riksidrottsförbundets IdrottOnline vilka är säkra och skyddade plattformar.

Uppföljning
Denna policy fastställs av styrelsen för SimSS och följs upp i den verksamhets-berättelse som redovisas
på SimSS årsmöte.
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