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Parter och ansvar för behandlingen av
personuppgifter
Rävetofta OK, 844000-3328 (nedan kallad ROK), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Styrelsen har ansvaret för att gällande lagar och förordningar efterlevs. ROK följer också
Riksidrottsförbundets uppförandekod.
ROK har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens
verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi personuppgifter?
Medlemskap i ROK eller deltagande i föreningens verksamhet innebär medgivande till att ROK
behandlar personuppgifter enligt denna integritetspolicy. ROK behandlar personuppgifter för att
administrera löpande föreningsaktiviteter (som träningsverksamhet och medlemsmöten),
kommunicera med medlemmarna samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner.
ROK hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF
(Specialidrottsförbund / Specialidrottsdistriktsförbund). Utöver behandlingen av personuppgifter vid
licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens
regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter
tävlingstillfället vid resultatrapportering.
ROK behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet
och kommunen.
ROK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:














Hantering av medlemskap i föreningen
Hantering av avgifter för medlemskap, tävlingar etcetera.
Föreningsadministration
Deltagande i ROK:s träningsverksamhet
Deltagande i ROK:s tävlingsverksamhet
Deltagande i ROK:s övriga verksamhet
Ansökan och hantering av tävlingslicens enligt gällande regelverk.
Ansökan om bidrag
Sammanställning av statistik och uppföljning
Utbildningar arrangerade av ROK
Kontakt med medlem
Besök på vår hemsida
Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar ROK personuppgifter med?
ROK delar personuppgifter med de förbund ROK är medlem i enligt stadgarna.
På anmodan från medlem kan även uppgifter delas med tävlingsklubben Skåneslättens OL.
Då man accepterar en plats som funktionär i arrangemang som ROK genomför tillsammans med OK
Silva delas namn och kontaktuppgifter i gemensamma dokument.
ROK delar personuppgifter med tredje land (land utanför EU /EES) enbart på anmodan från dig som
medlem. Du kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt för
anmälan till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har ROK för personuppgiftsbehandling?
ROK har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker
inom föreningens verksamhet.
 Avtal – Medlemskap, föreningsadministration, deltagande ROK:s verksamhet
 Rättslig förpliktelse – Ansökan om aktivitetsstöd och andra bidrag
 Intresseavvägning – Kontakt med föreningen, i vissa fall material publicerat på hemsida och
sociala medier
 Allmänt intresse – Statistik, resultat och bidragsfinansierade utbildningar i ROK:s regi
 Samtycke – Ej bidragsfinansierade utbildningar i ROK:s regi, personuppgifter gällande barn
på hemsida eller sociala medier

Hur länge sparar vi personuppgifter?
ROK kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av
personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår
kommer uppgifterna att raderas. Om inte medlemsavgift erläggs raderas uppgifterna efter 2 år.

Vilka rättigheter har den registrerade?
Som registrerad i föreningen har man flera rättigheter enligt Dataskyddsförordningen som man bör
känna till. Dessa är framför allt rätt till registerutdrag, rättelse av uppgift och att bli borttagen ur
register. Detta kan göras i Riksidrottsförbundets administrativa system IdrottOnline, efter inloggning
till ”Min Sida”. Alternativt kontaktas ROK:s styrelse för detta. För närmare information om dina
rättigheter hänvisas till Dataskyddsförordningen.
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 om ROK:s personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du
styrelsen.
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