Policy för behandling av personuppgifter
Antagna av Nikados styrelse den 11 september 2019.

1. Syfte
Denna policy syftar till att säkerställa att Nikado använder medlemmars personuppgifter på ett
laglig och etiskt korrekt sätt. Policyn ska bland annat tydliggöra vilka personuppgifter som
behandlas av föreningen, hur de behandlas samt vad de används till.

2. Bakgrund
Nikado är angelägen om att medlemmarna känner en trygghet i den hantering som sker av
behandling av personuppgifter i samband med medlemskap i föreningen. Tillgång till
specifika personuppgifter är en förutsättning för att Nikado ska kunna fullfölja ett
medlemskap. Tillgång till personuppgifter behövs också för att föreningen ska kunna hålla en
god service gentemot medlemmarna, exempelvis genom information om tränings- och
tävlingstillfällen. Laglig grund för behandling av personuppgifter sker genom avtal om
medlemskap (medlemsvillkor). Samtycke till behandling av bilder lämnas i samband med att
medlemmen godkänner föreningens medlemsvillkor.

3. Ansvar
Nikado är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i föreningen. Det
innebär att Nikado ansvarar för att medlemmarnas personuppgifter behandlas enligt gällande
regelverk.
Medlemmen kan när som helst avsluta sitt medlemskap i föreningen. Nikado kommer då inte
längre att behandla personuppgifterna eller inhämta nya, under förutsättning att det inte
behövs för att fullfölja föreningens skyldigheter enligt lag.

4. Personuppgifter som behandlas
Följande personuppgifter behandlas av Nikado i samband med medlemskap i föreningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer (även vårdnadshavares uppgifter)
Ålder/födelsedatum/personnummer
Grupp (nybörjare, barn, vuxen)
Tränings- och tävlingsstatistik
Allergi/hälsotillstånd
Familjekoppling (reducerad medlemsavgift vid tre eller fler familjemedlemmar)
Personuppgifter som medlemmen självmant och frivilligt lämnar.
Uppgifter/innehåll som medlemmen självmant och frivilligt publicerar, exempelvis i
föreningens Facebook grupp.
Bilder

5. Särskilt gällande bilder
På Nikados webbplats och sociala medier används bilder för att synliggöra föreningens
verksamhet samt i marknadsföringssyfte. Genom att medlemmen godkänner föreningens
medlemsvillkor samtycker medlemmen till behandling av bilder för dessa ändamål. Samtycke
för behandling av bilder kan när som helst återkallas. Ett samtycke som återkallas påverkar
inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

6. Hur personuppgifterna inhämtas
Personuppgifter inhämtas på följande sätt:
•
•
•
•

I samband med att personen blir medlem i Nikado karateklubb.
Av medlemmen själv i Sportadm eller till föreningen.
Vid tränings- och tävlingstillfällen samt vid gradering.
Genom besök på föreningens webbplats eller Facebook sida.

7. Ändamål
Personuppgifter som inhämtas används till följande ändamål:
- Administration och genomförande av tränings- och tävlingstillfällen
- Information och kallelser till medlemmar
- Ta emot anmälningar från medlemmarna om deltagande vid aktiviteter
- Kommunikation mellan föreningen och medlemmarna
- Uppgift om godkänd graderingsnivå
- Ansöka om stimulansstöd, projektstöd, organisationsstöd och aktivitetsstöd till föreningen.
- Ta fram statistik som är av betydelses för föreningens administration och planering,
exempelvis antal tränings- och tävlingstillfällen samt graderingsnivå.

8. Tredje part
Medlems personuppgifter lämnas till Sportadm för administration av medlemskap samt till
IdrottOnline för ansökan till LOK-stöd. Vid godkänd gradering överlämnas personuppgifter
till JKA samt till Tokyo JKA Honbu Dojo vid gradering av svart bälte.

9. Information till medlem
Godkännande av föreningens medlemsvillkor är en förutsättning för medlemskap i Nikado
karateklubb. Medlemsvillkoren godkännas i appen Sportadm. Då medlemmen är yngre än 18
år måste vårdnadshavare godkänna medlemskapet och medlemsvillkoren. På föreningens
webbplats finns samtliga policys publicerade samt föreningens stadgar.

10. Informationssäkerhet
Personuppgifter som lämnas till Nikado används enbart till de ovan nämnda ändamål. Nikado
har rutiner och arbetssätt som innebär att endast de personer i föreningen som behöver
specifika personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Medlems personuppgifter gallras ett år efter att medlemmen har avslutat sitt medlemskap i
föreningen. Uppgifter som inte gallras efter avslutat medlemskap är uppgifter om statistik och
tävlingsprestationer. Dessa förvaras av allmänt intresse. Underlag för ansökan till LOK-stöd
gallras efter fem år.

11. Personuppgiftsincident
En personuppgiftsincident är exempelvis när personuppgifter kommer någon otillbörligen
tillhanda, förstörs eller förvanskas. Rapportering om en personuppgiftsincident ska göras till
föreningens sekreterare, vilken också ansvarar för att dokumentera händelsen samt vid
allvarlig överträdelse anmäla incidenten till Datainspektionen.

