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Östra Sörmlands Jaktskytteklubb är mån om att de personuppgifter vi samlar in om våra
medlemmar hanteras i enlighet med reglerna i GDPR.
Denna informationstext förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.
Informationen vänder sig till dig som:
●
●
●
●
●
●

är medlem hos oss
innehar en styrelseposition i klubben
är skjutledare
besöker vår hemsida ”gnestajsk.se”, eller vår FaceBook grupp
deltar i någon utav oss arrangerade utbildningar, tävlingar eller ungdomsläger
på annat sätt kommunicerar med oss exempelvis via mail

Vem ansvarar för personuppgifterna i klubben
Styrelsen i Östra Sörmlands Jaktskytteklubb ansvarar för personuppgifterna. Styrelsen utser en
medlemsregistrator årligen, som hanterar registren tillsammans med klubbens kassör.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av
personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (med eller utan andra uppgifter) kan
kopplas till en fysiskt levande person. Exempelvis namn, personnummer, kontaktuppgifter,
IP-adress, medlemshistorik, foton etc.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Medlemsregister. Medlemsregistret finns i ett exemplar hos klubbens medlemsregistrator och i ett
dokument i en pärm, för att användas vid skjutningar för att skjutledarna ska kunna se om
skyttarna är medlemmar i klubben. Samt ett register där vi hanterar skjutmärken för godkända
serier på vår Älgskjutbana. I medlemsregistret tar vi in nedanstående uppgifter. För ungdomar
krävs vårdnadhavares godkännande avseende hantering av personuppgifter. Personuppgifter
som vi behandlar är:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Namn
Adress
Personnummer – hanterar vi för de personer som vill vara registrerade hos Svenska
Skyttesportförbundet
Telefonnummer
Mobiltelefonnummer
Kön
E-postadress
Användarnamn (inloggningsuppgifter)
Utmärkelser och tävlingsresultat i såväl klubbmästerskap som öppna tävlingar, så
godkänner skyttarna att vi får lägga in på vår hemsida och FaceBook, med namn och
eventuell bild.
Andra uppgifter som du självmant och frivilligt uppger vid kontakter med oss

●

Din korrespondens (exempelvis e-post du skickar till oss i ett specifikt ärende)

Vem får ta del av dina personuppgifter?
Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. I första hand är det styrelsen och medlemsregistratorn
i föreningen samt skjutledare som hanterar personuppgifter från registren. Vid eventuella
försäkringshändelser kan vi bli tvingade att uppge dina personuppgifter för vårt försäkringsbolag
och eventuellt kommunal verksamhet. Östra Sörmlands JSK kommunicerar via vår hemsida
gnestajsk.se och FaceBook - gnestajsk.

Varför hanterar vi uppgifterna om dig
Vi sparar uppgifter om dig så länge Du är medlem i klubben, och därefter så länge vi är
rapporteringsskyldiga för te x LOK stöd. Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i
vissa skjutresultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, intill klubbens
upplösande. Vid upphörande av medlemskap raderas informationen senast under efterföljande
verksamhetsår.

Rätt att begära tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter genom ett utdrag ur medlemsregistret.
Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan måste en
begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Vi besvarar din förfrågan
utan onödigt dröjsmål och som senast inom en månad. Registerutdraget skickas till din adress.

Samtycke
Som medlem i Östra Sörmlands Jaktskytteklubb samtycker Du till att vi hanterar ovanstående
personuppgifter. De som lämnar personnummer blir registrerade i Svenska Skyttsportförbundet.

För er som tycker att texten enligt ovan är bra, och vill kopiera delar eller hela texten för er egen förening. Sätt vänligen in 200SEK på bankgiro 5880-3305.

