Information om GDPR
Dina personuppgifter som medlem
EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter vår personuppgiftslag.
Förordningen träde i kraft den 25 maj 2018, och för dig som är medlem i Eksjö RCK innebär
det inga direkta förändringar.
Vi vill informera om vad denna förordning innebär för oss i Eksjö RCK och hur vi behandlar
dina personuppgifter.

Medlemskap
För medlemskap i Eksjö RCK så samlar vi in ditt namn och dina kontaktuppgifter för
registrering i Idrottonline. Detta görs för att kunna registrera dig som medlem. Ska du kunna
erhålla tävlingslicens behövs även ert personnummer registreras.

Behandling av dina personuppgifter
Då du tecknat dig för medlemskap i Eksjö RCK så lagrar vi dina uppgifter hos Idrottonline.
Hos Idrottonline registeras även dina köp av licenser eller andra produkter och tjänster.
Eksjö RCK kan behöva behandla din uppgifter för att administrera ditt medlemskap såsom
licensansökan eller vid andra frågor.

Uppsägning medlemskap
Personuppgifter sparas endast under din tid som medlem i klubben.
Vid uppsägning av medlemskap eller byte av klubb så lagras inte längre dina personuppgifter
i Eksjö RCKs portal pp Idrottonline.
Vid klubbbyte så övergår ansvaret för personuppgiftenerna till din nya klubb. Skulle du säga
upp medlemskapet hos Eksjö RCK så raderas dina uppgifter i vår portal. Är du fortsatt
medlem i andra klubbar och föreningar anslutna till Idrottonline, så kommer dina
personuppgifter i att spara i gällande klubbs portal.
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Riksidrottsförbundet
I samband med införandet av GDPR har Riksidrottsförbundet även tagit fram en
uppförandekod för behandling av personuppgifter. Det är för att skapa en enhetlig
behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och för att förenkla den specifika
information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till.
Information om personuppgifter och Idrotttonline enligt,
https://idrottonline.se/OmIdrottOnline/PersonuppgifterochIdrottOnline/

I Integritetspolicyn beskriver vi vår behandling av personuppgifter. Vi vill tydliggöra ansvaret
för att skydda dina rättigheter och din integritet samt förklara hur vi använder de
personuppgifter du delar med oss.

Information om din profil i Idrottonline / LOTS
Som medlem i en förening som använder IdrottOnline kan du få inloggningsuppgifter till
IdrottOnline för att nå din profil
"Min sida". Vänd dig till din förening om du saknar inloggningsuppgifter. ”Min sida” når du
genom att efter du loggat in, klicka på ditt namn i övre högra hörnet, och därefter knappen
"Min sida".
På ”Min sida” kan du redan idag hantera dina egna kontaktuppgifter, byta lösenord och även
kunna:
• Exportera dina uppgifter (dataportabilitet)
• Begära registerutdrag inom IdrottOnline
• Begära radering inom IdrottOnline *)
Genom att du loggar in i IdrottOnline och gör det själv minskar du administrationen för
föreningen du är medlem i.
Du som medlem inom idrottsrörelsen har rätt till och behöver känna till vilken typ av
uppgifter om dig som generellt behandlas.
Idrottsrörelsens uppförandekod för behandling av uppgifter hittar du på
www.rf.se/personuppgifter.
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