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Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 
 
Vallens Idrottsförening, organisationsnummer 853300-3557, Anråsvägen 1, 444 61 Stora 
Höga, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. 
 
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med 
”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”. 
 
 
Vad är en personuppgift 
 
En personuppgift är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är vid 
liv. Exempel på typiska personuppgifter är namn, personnummer och adresser, men 
även fotografier, filmer, ljud och IP-adresser kan klassificeras som personuppgifter. 
 
 
Varför behandlar vi dina personuppgifter? 
 
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika 
ändamål kopplade till verksamheten. 
 Hantering av medlemskap i föreningen 
 Föreningsadministration 
 Deltagande i förenings tränings- och tävlingsverksamhet 
 Sammanställning av statistik och uppföljning 
 Ansökan om bidrag 
 Utbildningar arrangerade av föreningen 
 Kontakt med medlem 
 
 
Vilka delar vi personuppgifter med? 
 
Personuppgifterna administreras internt samt vid ovan nämnda punkter, exempelvis vid 
sammanställning av statistik och uppföljning. Uppgifterna kommer inte att överföras till 
tredje part (föreningen part 1, förbund och liknande part 2) och kommer inte att utsättas 
för automatiserade beslutsfattande. Om föreningen måste dela dina personuppgifter till 
tredje part kommer du att informeras om detta. 
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Laglig grund för personuppgiftshantering 
 
Föreningen administrerar personuppgifter för föreningsadministration, deltagande i 
föreningens tränings- och tävlingsverksamhet, licenshantering och försäkringshantering 
via avtal. Ansökan om bidrag och tillträdesförbud sker via rättsförpliktelse. 
Sammanställning av statistik och uppföljning, utbildningar, hemsida, sociala medier 
administreras utifrån intresseavvägning. 
 
 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
 
Föreningen 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. 
 
 
Vilka rättigheter har du? 
 
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. 
 Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina 

personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en 
kopia av de personuppgifter som är under behandling. 

 Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga 
eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir 
ändrade. 

 Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad: 
o Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 
o Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar 

samtycket 
o Om behandlingen sker för direkt marknadsföring och du motsätter dig att 

uppgifterna behandlas. 
o Om personuppgifterna behandlats olagligt 
o Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 
o Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att 

barnet skapat en profil i ett socialt nätverk. 
 Du kan närsomhelst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse 

eller radering av personuppgifter. 
 
 


