
Behandling av personuppgifter inom Skene SoIS verksamhet 

Skene SoIS har följande personuppgiftsbehandlingar: 

Medlemsregister 
Klubben har ett digitalt medlemsregister i textformat (.txt) som lagras i digital form som en databas 

på en persondator. Inga pappersregister skriv ut. 

Personuppgiftsbehandlingen sker för att 

• Göra årliga utskick till medlemmar inför betalning av medlemsavgifter. 

• Informera om viktiga kommande händelser inom föreningens verksamhetsområden och 

information om löpande verksamhet. 

• Ge information om de digitala mailadresser och telefonnummer med vars hjälp medlemmar 

kan nå ansvariga inom föreningen. 

• Bilda underlag för årliga ansökningar för det föreningsstöd som kommunal myndighet ger 

föreningar. Detta är för att ge kommunen ett underlag i form av åldersindelning samt antalet 

manliga resp kvinnliga medlemmar. 

 

Laglig grund för behandlingen: 

• Avtal 

✓ Hantering av medlemskap i föreningen 

✓ Föreningsadministration 

• Rättslig förpliktelse 

✓ Underlag för bidragsansökningar och statistik 

 

Personuppgiftebehandlingen sker så länge medlemmen är medlem och max ett år efter upphörandet 

av medlemskap raderas medlemmen ur registret. 

Uppgifterna hålls kontinuerligt uppdaterade. Registrerad person har möjlighet att informera 

föreningen om förändringar. 

I registret finns endast de uppgifter som krävs för att upprätthålla de förpliktelser som redan nämnts 

ovan. 

Föreningen använder uppgifterna om medlemmar för eget bruk och vidarebefordrar aldrig uppgifter 

till tredje man annat än när så behövs för bidragsredovisningar m.m. 

 

 



Tävlingsverksamhet 
Lilla Martenloppet 

För anmälan och utskick om kommande tävlingar samt resultat i samband med tävlingen Lilla 

Martenloppet sker följande personuppgiftsbehandling: 

• Anmälan  

✓ Namn förnamn och efternamn 

✓ Adress 

✓ Postnr och ort 

✓ Födelsedatum - ej kontrollsiffror (20110102) 

✓ Kön 

✓ Skola evt förening (ej obligatorisk) 

✓ Mejladress på den person som gjort inbetalningen 

 Registret sparas i 8 år och är till för utskick via brev 

• Resultat   

✓ Namn förnamn och efternamn 

✓ Förening alt ort 

✓ Tävlingsklass 

• Vinnare   

✓ Namn förnamn och efternamn 

✓ Förening alt ort 

✓ Tävlingsklass 

✓ Bild 

• Nyhetsbrev   

✓ E-postadress 

• Bildarkiv   

✓ Bilder från våra tävlingar (Finns inga namn på personerna) 

Uppgifterna lagras på server på ett externt företag, samt hos en klubbmedlem avseende 

anmälningsregister och resultat. 

Laglig grund för behandlingarna: 

• Avtal 

✓ Hantering av betalning av anmälningsavgift 

• Intresseavvägning 

✓ Resultatredovisning 

✓ Marknadsföring av klubbens verksamhet 

 

I registret finns endast de uppgifter som krävs för att upprätthålla de förpliktelser som redan nämnts 

ovan. 

Uppgifterna behandlas så länge medlemmen är medlem och max 8 år efter första registrering. 



Uppgifterna hålls kontinuerligt uppdaterade. Registrerad person har möjlighet att informera 

föreningen om förändringar. 

Orienteringstävlingar 

För anmälan och resultatredovisning av både klubbmedlemmar samt övriga deltagare i de tävlingar 

som klubben anordnar behandlas följande personuppgifter: 

• Namn 

• Födelsedatum 

• Sportidentnummer 

Uppgifterna behandlas i digital form i dels det nationella systemet Eventor samt i klubbmedlemmars 

egna datorer. 

• Samtycke genom att anmäla sig till tävling 

• Allmänt intresse 

✓ Resultatredovisning 

 

I registren finns endast de uppgifter som krävs för att upprätthålla de förpliktelser som redan nämnts 

ovan. 

Uppgifterna hålls kontinuerligt uppdaterade. Registrerad person har möjlighet att informera 

föreningen om förändringar. 

Uppgifterna publiceras i systemet Eventor. Om man önskar att ens egna personuppgifter ska tas bort 

ska man kontakta klubben. 

Klubbadministration 
Uppgifter om medlemmar i sektioner/kommitté behandlas för klubbadministration såsom kallelser 

till möten, hantering av nycklar, redovisning till kommun samt SISU. 

Uppgifterna lagras på ordförandens/sammankallandes egna datorer eller i pärmar. Även andra i 

sektionen/kommittén som har behov av kontaktuppgifter kan ha tillgång till uppgifterna. 

De uppgifter som behandlas är: 

• Namn och adresser 

• Personnummer (i det fall det behövs för redovisning till kommunen) 

Laglig grund för behandling: 

• Avtal 

✓ Föreningsadministration 

• Rättslig förpliktelse 

✓ Underlag för bidragsansökningar och statistik 



I registren finns endast de uppgifter som krävs för att upprätthålla de förpliktelser som redan nämnts 

ovan. 

Uppgifterna behandlas så länge medlemmen är med i kommittéen samt har tillgång till bl.a. nycklar. 

Uppgifterna hålls kontinuerligt uppdaterade. Registrerad person har möjlighet att informera 

föreningen om förändringar. 

Föreningen använder uppgifterna om medlemmar för eget bruk och vidarebefordrar aldrig uppgifter 

till tredje man annat än när så behövs för bidragsredovisningar m.m. 

Föreningsverksamhet i allmänhet 
För föreningens tävlingsverksamhet behandlas personuppgifter för att kunna redovisa deltagande, 

tävlingsresultat samt för att kunna nå ut med information om verksamheten samt vid ansökan om 

t.ex. kommunala bidrag. 

Uppgifterna behandlas i digital form (excel, mobiltelefon, usb-minne, egna datorer m.m.) av 

ansvariga för verksamheten samt tränare. 

De personuppgifter som behandlas är: 

• Kontaktuppgifter till minderårigas föräldrar - namn och telefonnummer. Dessutom finns en 

manuell lista för att föra närvaro under vinterhalvåret som skickas elektroniskt till kassören 

• Namn på ungdomar och ledare samt födelsedata på ungdomar för att registrera 

aktivitetsstöd.  

• Namn, e-post och telefonnummer på potentiella funktionärer till klubbaktiviteter/tävlingar. 

• Namn, kön, födelseår och sportidentnummer på ca 25 ”huvudfunktionärer” i klubben (hos 

IdrottOnline). 

• Namn, e-post och telefonnummer på kontaktpersoner inom sektionen och kommittén på 

klubbens hemsida. 

Laglig grund för behandlingen:  

• Avtal  

✓ Hantering av medlemskap i föreningen 

✓ Föreningsadministration 

• Allmänt intresse 

✓ Underlag för bidragsansökningar och statistik 

✓ Resultatredovisning 

• Intresseavvägning 

✓ Kontakt med föreningens ansvariga samt deltagare i olika föreningsaktiviteter 

✓ Besök på vår hemsida 

I registren finns endast de uppgifter som krävs för att upprätthålla de förpliktelser som redan nämnts 

ovan. 



Uppgifterna hålls kontinuerligt uppdaterade. Registrerad person har möjlighet att informera 

föreningen om förändringar. 

Föreningen använder uppgifterna om medlemmar för eget bruk och vidarebefordrar aldrig uppgifter 

till tredje man annat än när så behövs för bidragsredovisningar m.m. 

 


