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Denna policy skall finnas tillgänglig i dojon samt på klubbens hemsida. Den är framtagen i enlighet 

med Svenska Riksidrottsförbundets “Behandling av personuppgifter - Uppförandekod för 

idrottsrörelsen” (2018).  

 

Personuppgifter 

Med personuppgifter menas alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person 

och som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Exempel på personuppgifter är namn, 

kontaktuppgifter, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, onlineidentifikatorer eller faktorer 

som är specifika för en persons fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller 

sociala identitet. 

 

De personuppgifter som samlas in 

O.G.R. Karate Enköping är en ideell förening som välkomnar medlemmar av alla åldrar och 

bakgrunder. Vår marknadsföring bygger på frivilligt deltagande av våra medlemmar i olika aktiviteter, 

samt användning av bilder och videos som tas i samband med klubbens aktiviteter. I samband med 

medlemsregistrering efterfrågas därför medlemmens, eller vårdnadshavarens, samtycke, för en sådan 

användning.  

 

De övriga personuppgifter som samlas in är främst kontaktuppgifter till medlemmen eller dess 

målsman, samt personnummer för att klubben ska kunna registrera deltagande på idrottonline.se, från 

vilket underlag det statliga LOK-stödet sedan delas ut. Email-adresser läggs in i maillistan för 

klubbens nyhetsbrev (synbart endast för maillistans administratörer), från vilket man kan avanmäla sig 

efter behag. Email-adressen används även för att skapa medlemmens medlemsida, samt för att kunna 

skicka ut fakturor från klubben. 

 

Lagring av personuppgifter 

Den fysiska kopian av våra medlemmars personuppgifter bevaras på säker plats hos medlem av 

styrelsen. Varje individ registreras också på Idrottonline.se (RF) och namn samt ofullständigt 

personnummer syns på närvarolapparna som fylls i i dojon. Dessa lappar förvaras sedan i en separat 

pärm i dojon i ett år, eftersom kommunen vid utbetalning av aktivitetsbidrag har rätt att kräva underlag 

från oss gällande närvaro av barn och unga mellan 7 och 20 år.  

 

Oklarheter 

Vid oklarheter om denna IT-Policy styr Riksidrottsförbundets dokument: ”Uppförandekod 

personuppgifter och GDPR” över detta dokument. 

 

Ansvariga 

Styrelsen är ansvarig för att klubbens policy följs. Om man som medlem upptäcker att brott mot koden 

skett, skall detta snarast anmälas till klubbens ordförande. 


