Tingsryd Kägelklubbs integritetspolicy
För Tingsryds Kägelklubb är det viktigt att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och
jobbar därför aktivt med vårt dataskydd i föreningen. Vi säljer eller köper aldrig register och vi sparar inte mer uppgifter än nödvändigt. Vi
lagrar inga känsliga uppgifter och vi jobbar även aktivt med att rensa våra register.
I vår integritetspolicy kan du ta del av vad för typ av uppgifter vi lagrar om dig och hur vi använder dem.
Ansvarig för insamling av personuppgifter
Tingsryd Kägelklubb är ansvarig för de personuppgifter vi hanterar. Har du frågor angående vilka uppgifter vi lagrar om dig eller om du vill
bli raderad ur vårt system, vänligen kontakta styrelsen info@tingsrydkk.se
VILKA UPPGIFTER LAGRAR VI OCH VARFÖR?
För att kunna administrera medlemskap
Ändamål

•
•
•
•
•

Administration av medlemskap
Administration av tävlingslicenser
Söka bidrag från förbund, stat och kommun
Utskick av kallelser och information
Inbjudningar till bowlingtävlingar och andra idrottsliga sammankomster

Personuppgifter vi lagrar i detta syfte

•
•
•
•
•
•

Namn
E-post
Telefonnummer
Adress
Medlemsdata och historik
Personnummer

Lagringstid: Vi lagrar dessa uppgifter maximalt 24 månader efter det att medlemmen avslutat sitt medlemskap i Tingsryd Kägelklubb.
Varifrån får vi dina uppgifter?
Enbart de uppgifter som du själv lämnat till oss finns i vårt medlemsregister
Var lagrar vi dina uppgifter?
Vårt medlemsregister består av, som original, en lösenordskyddad fil i excelformat och administreras av kassören i Tingsryd KK och kan
även finnas, i tillämpliga delar som kopia, på övriga styrelsemedlemmars privata dator.
Arbete pågår för att flytta medlemsregistret till IdrottOnLine vilket är idrottens verktyg för kommunikation och administration.
IdrottOnLine ägs av Riksidrottsförbundet.
Vill du att några uppgifter inte skall vara synliga/finnas kontaktar du någon i styrelsen
Skyddet av dina uppgifter
Vi i Tingsryd Kägelklubb vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi skyddar därför uppgifterna genom att
begränsa åtkomsten av personuppgifterna till behöriga personer i vår styrelse.
Hantering av bilder
Bilder på medlemmar i idrottsliga- eller klubbsammanhang kan komma att publiceras på föreningens hemsida www.tingsrydkk.se. Samtliga
medlemmar anses ha godkänt denna hantering genom sitt medlemskap i Tingsryd KK.
Om någon inte önskar att bilder publiceras på hemsidan skall man meddela styrelsen detta via mail till info@tingsrydkk.se.
Kontaktuppgifter
Alla frågor rörande personuppgifter ställs lättast på mail till info@tingsrydkk.se
Ändring av integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid på www.tingsrydkk.se
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