Integritetspolicy
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Örebro universitetens idrottsförening, organisationsnummer 975000–8063 är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för
föreningens verksamhet.
Att främja intresset för träning och hälsa främst bland studerande vid Örebro universitet.
Verksamheten skall erbjudas med god kvalitet och i god social gemenskap.
Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika
ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera medlemsregister,
kommunicera med medlemmarna samt hantera medlemsavgifter och träningsavgifter
m.m.
Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med löner för anställda samt
arvode för instruktörer och ledare.
Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med halluthyrning.
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat
Riksidrottsförbundet (LOK stöd) och Idrott Online (idrottslyftet).
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker
vid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hantering av medlemskap i föreningen
Föreningsadministration
Deltagande i föreningens träningsverksamhet
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
Licenshantering
Ansökan om bidrag
Sammanställning av statistik och uppföljning
Utbildning arrangerad av föreningen
Kontakt med medlem
Besök på vår hemsida/ Bokningsappen
Publicering av material på hemsida och sociala medier
Nyanställning av medarbetare samt rekrytering av ledare och instruktörer

Du hittar oss i hjärtat av Campus!

Vilka delar vi personuppgifter med?
Vi delar personuppgifter med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PastellData; medlemsregister, fakturaunderlag, halluthyrning, turneringar
Collectum
Arbetsgivaralliansen
Folksam
Tilva redovisning AB; arvoden, löner, kundregister
Gymnastikförbundet; utbildning
Les Mills; utbildning
Aerobics weekend; utbildning
The Academy; utbildning
Holistic training; utbildning
Idrott Online; bidragsansökningar
Riksidrottsförbundet; bidragsansökningar
Skatteverket

I övrigt lämnar vi endast ut uppgifter till tredje part i det fallet då det krävs av lag.

Rättslig grund för behandlingen

De rättsliga grunderna för behandlingen av personuppgifter är följande grunder i
överensstämmelse med EU:s allmänna dataskyddsförordning (nedan också ”GDPR”):
Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för
ett eller flera specifika ändamål (GDPR 6 art. 1.a);
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller
för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås (GDPR
6 art. 1.b);
Behandlingen är nödvändig för den registeransvariges eller en tredje parts berättigade
intressen (GDPR 6 art. 1.f).
Ovan nämnda registeransvariges berättigade intresse grundas på en betydande och
relevant relation mellan den registrerade personen och den registeransvarige, och som är
en följd av att den registrerade är kund hos den registeransvarige, och när behandlingen
sker för ändamål som den registrerade rimligen har kunnat förvänta sig vid tidpunkten då
personuppgifterna samlades in och i anslutning till den relevanta relationen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med
behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålet med behandlingen av
personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.
Uppgifter som kontaktperson/referens för att vi ska kunna fakturera er som kund samt
faktureringsunderlag lagras/sparas hos oss i bokföringssyfte 7 år efter avslutat konto.

Du hittar oss i hjärtat av Campus!

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina
personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av
de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du
begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller
missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir
ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
•
•
•
•
•
•
•

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar
samtycket
Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att
uppgifterna behandlas
Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade
skäll som väger tyngre än dina intressen
Om personuppgifterna har behandlats olagligt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet
skapar en profil i ett socialt nätverk

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och eller
radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller mot behandling.
Kontakta kansliet (info@campusgymmet.se) för att utöva dina rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter
kontaktar du kansliet (info@campusgymmet.se)

Du hittar oss i hjärtat av Campus!

