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Integritetspolicy  
 
 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personliga uppgifter 
 
720 Linköpings universitets skidförening, nedan kallad föreningen, är ansvariga för att dina 
personuppgifter behandlas enligt den nya Generella dataskyddsförordningen (GDPR). 
 
Föreningen har som ändamål att arrangera skidresor, fester, filmvisningar och andra skid- och 
snowboardrelaterade aktiviteter. Verksamheten skall vara självfinansierat och bedrivas utan 
vinstintresse. 
 

Syftet med integritetspolicyn 
Föreningen har i syfte att utöka transparensen mot sina medlemmar gentemot behandlingen av 
medlemmarnas personuppgifter samt varför och hur föreningen använder sig av denna data. 
 
 

Varför behandlar vi medlemmarnas personuppgifter? 
Medlemmarnas personuppgifter används för att kunna fortsätta bedriva föreningens verksamhet. 
Personuppgifterna används för att nå ut till medlemmar angående årsmöten, information, 
nyhetsbrev eller liknande. 
 
Uppgifter som behandlas på hemsidan är: 

• För- och efternamn: 
Informationen används för att underlätta sökningar i medlemsregistret. 
 

• Personnummer: 
Informationen används för att verifiera personen vid bokning av nya resor och anmälan vid 
event. 
 

• Mailadress: 
Informationen används för utskick till föreningens medlemmar gällande föreningens 
verksamhet. 

 
 
Föreningen ansvarar för personuppgiftsbehandling som sker vid: 

• Medlemsregistrering 
• Mailutstick 
• Kontakt med medlem 
• Evenemang arrangerade av föreningen 
• Publicering av material på föreningens hemsida 

 

Vilka delar vi medlemmarnas personuppgifter med? 
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part annat än i syfte att understödja föreningens 
kärnverksamhet. Dina personuppgifter kommer heller inte att utsättas för automatiserat 
beslutsfattande. 
 
Personuppgifter kan komma att delas via följande: 
 

• Wordpress: 
Lagringen av medlemmarnas personuppgifter sker via föreningens hemsida, vilken är byggd 
på Wordpress. Mer information om wordpress integritetssyner hittas på 
https://en.blog.wordpress.com/2018/05/14/new-privacy-featuresand-updated-policies/ 

 

https://en.blog.wordpress.com/2018/05/14/new-privacy-featuresand-updated-policies/
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• Gmail: 
Vid informationsutskick till föreningens medlemmar används Gmail. Mer informaition om 
Googles integritetssyner hittas på https://www.google.com/intl/sv/cloud/security/gdpr/ 
 

 

Laglig grund för personuppgiftsbehandling 
Vid medlemsregistrering uppger den nya medlemmen att denne samtycker med integritetspolicyn. 
 

Hur länge sparar vi medlemmarnas personuppgifter? 
Medlemmarnas personliga uppgifter är sparade tills medlemmen själv väljer att återkalla sitt 
samtycke. 
 
 

Vilka rättigheter har medlemmarna? 
 
Du har rätten att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av 
personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling samt 
rätten till dataportabilitet. 
 
Du har rätten att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av 
behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Detta gör du genom att kontakta 
personuppgiftsansvariga. 
 
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. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av 
personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. 
 

Om du vill veta mer? 
Har du frågor angående föreningens behandling av personuppgifter eller utöva dina rättigheter 
kontaktar du ordförande på ordforande@sjutjugo.se. 

https://www.google.com/intl/sv/cloud/security/gdpr/
http://www.datainspektionen.se/
mailto:ordforande@sjutjugo.se

	Parter och ansvar för behandlingen av dina personliga uppgifter
	Syftet med integritetspolicyn
	Varför behandlar vi medlemmarnas personuppgifter?
	Vilka delar vi medlemmarnas personuppgifter med?
	Laglig grund för personuppgiftsbehandling
	Hur länge sparar vi medlemmarnas personuppgifter?
	Vilka rättigheter har medlemmarna?
	Om du vill veta mer?

