Denna informationstext gäller dig som är eller vill bli
medlem i Gränna Båtklubb
Informationstexten kan komma att ändras över tid. Läs därför informationen på nytt
varje gång du har funderingar kring Gränna BKs användningen av dina
personuppgifter.

Datapolicy
I den här datapolicyn beskriver vi vilken information vi samlar in om våra
medlemmar och hur och varför vi samlar in och använder informationen samt hur vi
skyddar våra medlemmars rättigheter och följer reglerna i personuppgiftslagen
(PuL) och dess, av EU beslutade, efterföljare Dataskyddsförordningen (General
Data Protection Regulation, GDPR). Förordningen börjar gälla som lag i alla
medlemsstater och ersätter då personuppgiftslagen (PUL) här i Sverige från och med
25 maj 2018. Syftet med GDPR är att säkerställa att fysiska personer ska få större
kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till
ett enda regelverk när de bedriver verksamhet i flera EU-länder.
Insamling, lagring, sammanställning, utlämning och annan behandling av personlig
information regleras i personuppgiftslagen/GDPR. Lagen ställer bland annat
stränga krav på korrekta, avgränsade data och säkerhet vid behandling av
personlig information. Det är viktigt för oss att skydda din personliga integritet och säkra
korrekt hantering av dina personuppgifter.

Datainspektionen är tillsynsansvarig myndighet enligt lagen. "Personlig information"
är information och uppgifter som kan knytas till en fysisk person, t.ex. namn,
bostadsadress, e-postadress etc.

Personuppgiftsansvarig
Gränna Båtklubb är personuppgiftsansvarig för verksamhetens behandling av
personlig information. "Personuppgiftsansvarig" är enligt lag den som avgör
ändamålet med behandlingen av personlig information och vilka verktyg som ska
användas. Det är personuppgiftsansvarig som ansvarar för att behandlingen av
personlig information sker enligt lag. Kontaktinformation till Gränna Båtklubb finns
längst ned i den här sekretesspolicyn och på Gränna Båtklubbs hemsida.

Vilka typer av personlig information som behandlas
Gränna Båtklubb använder Båtunionens Administrativa System, BAS, i hantering av
medlemsuppgifter. För alla medlemmar lagrar vi kontaktuppgifter (vilket innefattar
namn, födelsedatum (ej personnummer), bostadsadress, telefonnummer och epostadress). I de fall du är familjeansluten lagras koppling till de i familjen som är

skrivna på samma adress. Vidare lagrar vi information om din båt, båtförsäkring och
båtplats.
Gränna Båtklubb är även ansluten till Svenska Seglarförbundet och genom detta till
Riksidrottsförbundet (RF). Klubben lämnar därför över uppgifter om medlemmars
Namn, födelsedatum (ej personnummer), bostadsadress och e-postadress till RF’s
databas IdrottOnLine.

Var hämtas information om personuppgifter?
Den främsta källan till personuppgifter kommer från dig i samband med
medlemsansökan, såsom namn, födelsedatum, adress, e-postadress,
telefonnummer. I de fall du även har en båtplats i Gränna hamn efterfrågas uppgifter
om din båt där dina uppgifter kommer via Gränna Hamnbolag.

Syftet med behandlingen – vad informationen används till
Kontaktinformation, information om ditt medlemskap samt eventuella båtplatser och
information vi på annat sätt tar emot om dig lagras främst för att kunna administrera
ditt medlemskap och båtplatser i Gränna hamn. Detta omfattar bland annat att
adressunderlag för medlemstidningen Båtliv, skicka korrekta fakturor till dig,
hantera betalningar och kommunicera med dig i samband med ditt medlemskap
och ge dig användbar information. Uppgifter om båtplats och platsinnehavarens
namn och adress förmedlas till Brahe Redovisning i pappersform som fakturerar
hamnplatsavgifter för Gränna Hamnbolags räkning.

Hur länge informationen sparas
Vi sparar endast personlig information så länge det är nödvändigt för de syften som
beskrivs ovan, eller för att uppfylla lagstadgade krav. Det innebär att vi sparar olika
typer av information olika länge. Enligt bokföringslagen måste fakturainformation
sparas i minst 5 år. Kontaktinformation behöver vi spara så länge du är medlem hos
oss (och under en viss period efter detta, bland annat för att kunna ge dig bästa
möjliga service om du väljer att komma tillbaka till oss).

Vem vi delar informationen med
Svenska Båtunionen (SBU) är leverantör av vårt medlemsregister och använder
våra kontaktuppgifter som underlag vid distribution av medlemstidningen Båtliv.
Gränna BK ingår även i Östergötlands båtförbund (ÖBF) som i sin tur är en del av
SBU. Riksidrottsförbundet (RF) har ett eget datasystem som de delar med Svenska
Seglarförbundet. Genom anslutning till RF läggs grund för stödpengar till klubben.
Båtklubben delar uppgifter om namn, adress och båtplats i Gränna hamn till Gränna
Hamnbolag för de medlemmar som har båtplatskontrakt med Hamnbolaget. Brahe
redovisning sköter fakturering av båtplatser för Gränna Hamnbolag.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av
personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.
Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning
Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse
Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning,
annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida

Intresseavvägning och ibland samtycke

Administration av och ändringar i lagrad information
Det är viktigt att kontaktinformationen vi har sparat om dig är korrekt och aktuell.
Den är tillgänglig i BAS med länk från klubbens hemsida www.grannabatklub.com
under fliken ”För medlemmar”. Du kan även kontakta oss direkt om du har frågor
om eller önskar insyn i vilken information vi sparar om dig. Om du upptäcker fel
eller om informationen ändras (t.ex. ny adress, nytt telefonnummer eller ny epostadress) är vi tacksamma om du snarast möjligt kontaktar oss, så att vi kan
uppdatera informationen. Du kan även själv administrera och ändra information i
BAS. Uppdatering av lagrad information görs dock först efter godkännande av
Gränna BKs registeransvarige som eventuellt återkommer för att få
ändringsbegäran bekräftad.
Kontakta ekonomi@grannabatklubb.com om du saknar inloggningsuppgifter eller
glömt ditt lösenord.

Anslutningar till andra webbsidor och tjänster
Våra webbsidor kan innehålla länkar till andra webbsidor och vissa av våra tjänster
kan ge dig åtkomst till tjänster från tredje part, t.ex. appar/streamingstjänster.
Gränna Båtklubb ansvarar inte för sådana externa webbsidor och
appar/streamingstjänster.

Dina rättigheter
Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som registrerad vissa lagstadgade rättigheter.
Rätt till tillgång - Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt
att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även
få tillgång till personuppgifterna och viss ytterligare information om behandlingen.
Rätt till dataportabilitet - Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa
omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till
oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
Rätt till rättelse, radering eller begränsning - Du har rätt till rättelse, radering eller
begränsning av behandling av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen.
Rätt att klaga till myndighet - Du har rätt att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet (i
Sverige, Datainspektionen) om behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven
enligt EU:s dataskyddslagstiftning.
Rätt att återkalla samtycke - Om och i den mån du lämnat särskilt samtycke till viss
behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte
påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.
Rätt till invändning avseende intresseavvägning - När behandling sker med stöd av s.k.
intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.

Kontakt
Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig kontakta någon i
styrelsen för Gränna båtklubb. Kontaktuppgifter finns på klubbens webbplats
www.grannabatklubb.com

Mer information om GDPR hittar du hos:
Datainspektionen
Svenska Båtunionen
Riksidrottsförbundet

