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Integritetspolicy för Söraby Skytteförening. 

 

 

Lagring och hantering av personuppgifter. 

Söraby skytteförening samlar inte in några personuppgifter aktivt utan samtliga 

uppgifter som finns i våra register har lämnats till oss av respektive person i 

samband med att man blir medlem i föreningen, med samtycke att dessa 

uppgifter ska finnas registrerade hos oss. Då godkänner man även som medlem 

att uppgifterna sparas i vårt medlemsregister och i Riksidrottsförbundets 

övergripande register Idrottonline, samt att varje medlems namn kan komma 

att publiceras på papperslistor och på vår och andra föreningars hemsidor vid 

behov i form av startlistor och resultatrapportering vid tävlingar och dylikt.  

De uppgifter som lagras om en medlem i detta syfte är: 

Personnummer, Namn, Adress, telefonnummer och mailadress. 

Uppgifter om medlemmar kan spridas till andra föreningar vid anmälan till 

tävlingar som respektive medlem meddelat önskemål om att delta i, detta sker 

endast på medlemmens eget initiativ.   

De uppgifter som lagras och hanteras gällande förtroendevalda är Namn, bild, 

personnummer, adress, telefonnummer och mailadress. Vid val till funktionär i 

föreningen godkänner respektive person att deras kontaktuppgifter och bild 

publiceras på föreningens hemsida. 

 

Hur och var uppgifterna hanteras. 

Uppgifterna om medlemmar finns i ett medlemsregister i vårt datasystem som 

endast förtroendevalda och ledare i föreningen har tillgång till, samt i ett 

register i Idrottonline som Riksidrottsförbundet har tillgång till och används vid 

träning och tävling samt vid ansökan om statliga och kommunala bidrag till 

föreningen.  

 

 



Info om eller avslutande av registreringen. 

Om någon person vars uppgifter finns hos oss vill veta vilka uppgifter vi har 

registrerade eller om denne vill avsluta sitt medlemskap och få sina uppgifter 

raderade ur vårt register tar man kontakt med personuppgiftsansvarig på 

Söraby skytteförening. 

 

Information om personuppgifter. 

Information om hur vi hanterar personuppgifter samt hur man går tillväga om 

man vill ha info om eller radera sina uppgifter finns publicerat på vår hemsida 

www.sorabyskf.nu och därmed tillgängligt för alla som det kan beröra. Där 

finns även angivet vem som är personuppgiftsansvarig jämte kontaktuppgifter 

till denne. 

 

Personuppgiftsansvarig. 

Carl-Axel Tollstern carlaxel@rydaholmsjarn.se 0705 308 308 

Sekreterare i Söraby Skytteförening. 
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