
 

 

 

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 verksamhetsberättelse som redovisas 
på SimSS årsmöte. 

 
Sammanställning av personuppgifter 

 

Register Vad Varför Var Hur länge Vem 

Medlemsregister 
 

Namn 

Adress 

Personnummer 

Telefon  

Mailadress  

Roller i SimSS 

Personnummer för 

styrelsemedlemmar 

 
 

Administrera 
medlemmar och 
medlemsavgifter 

 
 

Båtunionens Bas-M 

Riksidrottsför-
bundets IdrottOnline 

 
 

Under 
medlems tiden 

 
 

Registreringsansvarig 

 
Tävlingar Namn 

Båtnamn 
SRS 
Telefon 
Personnummer 

 
 

Administrera 
startlistor och 
resultatlistor 

 
 
 

Excel 

 
Mallen raderas 
efter varje 
säsong 

 

Resultat sparas 

för historik på 

hemsida 

Seglings ansvariga  
 

 
Utbildningar Namn 

Mail 
Telefon 
Bet / Ej bet 

 
Administrera 
kursdeltagare 
och avgifter 

 
Excel 
 
Fakturerings-
program 

 
Max 24 
månader 

 
Respektive kurs- 
ansvarig 

 
Sponsorer 

 

Företag 

Namn 

Mail 

Telefon 

Roll i företaget 

 
Sponsor avtal 
och årliga kontakt 
samt hantering 
fakturor 

 
Excel 
 
Fakturerings-
program 

 

 
Under aktuellt 
avtalsperiod 
och max 36 
månader 

 
 

Sponsoransvarig 

 
Bilder / filmer 

 
Bilder och filmer från 
klubbaktiviteter, 
tävlingar. 

 
Dokumentation 
och 
marknadsföring 

Hemsida och 
hos respektive 
aktivitetsledare som 
dokumenterat ett 

evenemang 

 

Sparas för 
historik 

 
Tävlingsledare,  
aktivites och 
facebook 
ansvarig.  

 

 

Simrishamn den 16 februari 2021 

På uppdrag av årsmöte 

 
 

 
 
Lars-Gustav Dahl 

Ordf. 
Simrishamns Segelsällskap 

 


