Personuppgift- och
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Föreningen Turf Skåne
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Generellt
1

Som medlem i föreningen Turf Skåne blir eller kan du
bli registrerad i de register/system som listas nedan. Vi
redogör också här för vilken data vi sparar, hur länge
och med vem vi eventuellt delar den.

2

Vi delar aldrig dina personuppgifter för kommersiella
ändamål.

3

Enligt gällande personuppgiftslagar har du långtgående
rättigheter vad gäller vår behandling av dina
personuppgifter. Du kan bla annat kräva kopia på den
data vi har lagrad om dig, du kan kräva korrigering och
du kan kräva omedelbart borttagande av data. I
samtliga fall sänder du en email till info@turfskane.se
och begära detta.
Du kan läsa mer om dina rättigheter hos
datainspektionen.

4

Föreningens sekreterare är personuppgifts- och
registeransvarig samt ansvarig för att hålla detta
dokument uppdaterat. Nuvarande sekreterare listas
här: http://www.turfskane.se/foreningen/omturfskane/

5

Föreningen är medlem i Riksidrottsförbundet (RF). RF
tillhandahåller verktyget Idrottonline som bland
annat inkluderar ett online medlemsregister som
föreningen valt att INTE använda för registrering av
medlemmarna då det kräver personuppgifter som
föreningen anser att vi inte behöver för att bedriva vår
verksamhet, bland annat personnummer/födelsedata.
Vi använder dock det registret för att registrera
styrelsemedlemmar och de personer som har eller ska
ha rättighet att uppdatera vår webbsajt – se nedan
under punkt 16.
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Medlemsregister
6

Som medlem föreningen Turf Skåne blir du registrerad
i vårt medlemsregister som är ett enkelt kalkylark som
ligger på föreningens Google drive. Till
medlemsregistret har samtliga sex personer i styrelsen
access.

7

Vi registrerar följande i vårt medlemsregister:
a)

Medlemsnummer (heltal som räknas upp för
varje ny medlem)
b) Ditt namn (som du uppger när du skickar in
medlemsansökan)
c) Din emailadress (som du uppger när du skickar
in medlemsansökan)
d) Ditt turfnick (som du uppger när du skickar in
medlemsansökan)
e) Om du är med på turfportalenlistan över
föreningens medlemmar eller inte. Vi lägger till
alla nya medlemmar på denna lista.
f)
Ja eller nej för junior (som du uppger när du
skickar in medlemsansökan)
g) Födelseår (endast junior, som du uppger när du
skickar in medlemsansökan)
h) Målsmans namn och emailadress (om junior)
i)
Medlem sedan (det datum du första gången
betalade medlemsavgift)
j)
Senaste betalningsdatum
k) Betalningssumma
l)
Hemmaturfort. Detta fyller vi i och används
internt inom styrelsen för att hjälpa till att
avgöra var vi ska förlägga event och turfträffar.
m) Kommentarer du lämnat oss när du blev
medlem eller senare.
8

Pga av årcykeln för medlemsrapporting till RF så
behåller vi medlemsuppgifter ett kalenderår efter det
år du sist betalat medlemavgift, därefter tar vi bort alla
dina personuppgifter..

3 (8)

9

Juniorer kan bara bli medlemmar om målsman ger sitt
godkännande. Vi inhämtar godkännande via email och
uppdaterar därefter juniorens post i medlemsregistret
med juniorens födelseår samt målsmans namn och
emailadress. Det år juniorer fyller 19 (förstaårssenior)
tar vi bort uppgift om födelseår och målsman.

10

Alla eller vissa av uppgifterna i medlemsregistret kan vi
komma att dela med
a) Relevanta förbund inom Riksidrottsförbundet
eller
b) Malmö kommun
i de fall vi bedöms bidragsberättigade baserat på antal
medlemmar eller då någon av dessa utför revision av
föreningen.

11

Vi rapporterar årligt antal medlemmar till RF och
Malmö kommun. Inga individuella personuppgifter
ingår i denna rapportering.

12

Nya medlemmars Turfnick läggs till i
turfportalenlistan ”Föreningen Turf Skåne”
(https://turfportalen.se/foreningenturfskane).
Se punkt 3 om du önskar tas bort från denna lista.

Email
12

Föreningen har en egen epost-brevlåda, för närvarande
hos gmail.

13

All inkommande och utgående email sparas under
varje kalenderår.

14

Den 1:e juli varje år tar vi bort alla in- och utgående
email från föregående kalenderår i epost-brevlådan.
Undantag är email föreningen behöver spara för att
kunna bedriva sin verksamhet, t ex email med
upplysningar om föreningens användarkonton.
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Webbsajt
15

Vi använder Google Analytics för besöksstatistik för vår
webbsajt turfskane.se. För oss i föreningen är all
statistik anonymiserad. Vi kan inte härleda besök till
personer. Google sparar dock tracking data för dina
besök. Vi har satt den lägsta perioden möjligt – 14
månader – för hur länge Google ska spara den datan.

16

Besök till sidorna på vår webbsajt kräver inte
användarkonto eller login. De som skapar och redigerar
innehåll på webbsajten måste dock vara inlagda som
användare i Idrottonline. Därmed måste vi registrera
födelsedata eller personnummer för de personerna. I de
fall personnummer anges gör Idrottonline uppslag i
SPAR-registret och lägger även in adress och
telefonnummer där detta är känt.

Eventinformation
17

När du är med i ett turfevent som föreningen
arrangerar kommer ditt resultat automatiskt att sparas
på turfgame.com – turfnick, poäng och antal takes.

18

När föreningen arrangerar event (tävlingar) använder vi
ett Google formulär kopplat till föreningens Gdrive för
att uppta anmälningar. Vi ber vanligtvis om Turfnick,
email, hemmaturfort, ja eller nej om man är junior,
vilken del (heat) av tävlingen man vill delta i och
eventuell övrigt information, t ex om man är
intresserad av att delta i socialt arrangemang efter
tävlingen. Data registrerat via anmälningsformuläret
tas bort senast den 1:e juli året efter eventet.

19

Under anmälningstiden, fram till dess eventet
genomförs publicerar vi startlistor på vår hemsida. Där
listar vi Turfnick, och i förekommande fall vilket heat
man är anmäld till, om man är junior och
hemmaturfort. Anmälningslistor tas sedan bort när
eventet genomförts.
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20

Efter eventet publicerar vi resultatlistor på vår websajt
med turfnick, det heat du deltog i, din placering, poäng,
takes och uppgift om du var junior eller inte vid
tävlingen samt om vi har bett om det vid registrering –
hemmaturfort. Resultatlistor är en del av föreningens
historia. Vi tar inte bort data ur dessa annat än om en
individ begär borttagande av eget resultat. Data vi tagit
emot i form av anmälningar till event tas bort senast
en månad efter eventet.

Känsliga uppgifter - sjukdomar och allergier
21

Vi ger dispens för personer med dokumenterad
funktionsnedsättning att använda elcykel i våra event.
Vi kan komma att begära en kopia av intyg eller
liknande. Så snart vi sett den kopian destruerar vi den
eller lämnar tillbaka den till dig.

22

I samband med middagar som föreningen arrangerar
kan vi komma att temporärt behöva registrera allergier
du har informerat oss om och dela med kökspersonal.
Denna information destrueras efter genomfört
evenemang.

Slack
23

Föreningen använder ett tredjepartsverktyg Slack för
virtuellt samarbete. När du registrerar dig i Slack
uppger du emailadress, namn och turfnick. Endast de
två personer i styrelsen som är administratörer kan se
din emailadress.

24

Om du lämnar föreningen avaktiverar vi ditt konto. Vi
kan inte ta bort det själva, men om du kontaktar oss
och begär borttagning så kontaktar vi Slack och ber
dem ta bort dit konto.
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Övrigt
25

Föreningen använder Google Drive för att lagra
arbetsdokument. Detta är i första hand mötesprotokoll,
i andra hand arbetsdokument runt events eller andra
aktiviteter föreningen anordnar. Med undantag av vårt
medlemsregister (se punkt 6 och 7) lagrar vi inga
personuppgifter i dessa dokument. Endast de sex
personerna i styrelsen har access till föreningens Drive.
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Revisionshistorik
Version 1
Nytt dokument
25 Maj 2018
Version 2
02 Juli 2018

Punkt 8 ändrad från
"Om du inte betalat medlemsavgift senast
1:e juli nytt kalenderår tar vi bort alla dina
uppgifter ur medlemsregistret. Därefter
måste du lämna in en ny
medlemsansökan om du vill förnya igen."
till
"Pga av årcykeln för medlemsrapporting
till RF så behåller vi medlemsuppgifter ett
kalenderår efter det år du sist betalat
medlemavgift, därefter tar vi bort alla dina
personuppgifter."
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