
Mälarö SOK:s Integritetspolicy 

För att Mälarö SOK ska kunna bedriva sina olika verksamheter behandlas personuppgifter för olika 
ändamål. 
 
Vad använder vi personuppgifterna till? 
Mälarö SOK med organisationsnummer 815200-5891 är personuppgiftsansvarig för behandling av 
personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet. Mälarö SOK behöver uppgifterna till vårt 
medlemsregister SportAdmin för: 
- Hantering av medlemskap 
- Kontakt med medlem 
- Administration 
- Närvaroregistrering vid träning 
- Tävlings- och lägerverksamhet 
- Ansökan om bidrag, statligt och kommunalt 
- Sammanställning av resultat 
- Licenshantering 

Hur länge sparar vi uppgifterna? 
Vi spar uppgifterna så länge du är medlem hos oss och därefter bara så länge vi är 
rapporteringsskyldiga för ekonomiskt stöd. Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i 
resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens 
upplösning. 

Hur fungerar vårt medlemsregister SportAdmin? 
SportAdmin har anpassat systemet och sett över både interna och externa rutiner. Dom har även 
utvecklat funktioner för att underlätta för oss som förening att åtfölja GDPR. Det innebär bland 
annat: 
- Insamling och hantering av samtycke.  
Samtycke är en av de lagliga grunderna som vi som förening kan basera vår behandling av 
personuppgifter på. Därför har SportAdmin utvecklat ett digitalt verktyg där vi som förening kan 
lägga till Användarvillkor (med versionshantering, om vi uppdaterar), vilket därefter förekommer i 
form av en kryssruta med länk till tillhörande villkor på de digitala platser där medlemmen är 
registrerad i vår förening. 
- Nytt filter för att ta bort gamla medlemmar 
Du kan som medlem när som helst dra tillbaka ditt samtycke, kontakta då styrelsen. 
Du har rätt att begära ett registerutdrag avseende dina personuppgifter som Mälarö SOK hanterar. 

Delar vi uppgifterna? 
Vi delar normalt inte uppgifterna, bara i samband med ansökning av ekonomiskt stöd och i 
förekommande fall med vårt försäkringsbolag. 

Vad händer om du inte vill lämna uppgifter? 
Då kan du inte bli medlem hos oss och är du redan medlem så måste medlemskapet upphöra. 

Vill du veta mer? 
Det finns information som du kan läsa mer i detalj om dem hos Datainspektionen 
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-
rattigheter/ 

Har du frågor om föreningens personuppgiftebehandling kontaktar du styrelsen. 


