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Integritetspolicy – Hantering av personuppgifter 

Vi värnar om integritet och dataskydd. Vi vill att våra medlemmar och de som kommer i kontakt med 

oss ska känna sig trygga med att vi behandlar personuppgifter säkert och korrekt. I denna policy 

informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter i Näsbyparks Squaredanceklubb. 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 

Näsbyparks Squaredanceklubb (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen 

av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Vi tillämpar vid var tid 

gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter, vilka vi huvudsakligen fått från 

dig personligen eller från offentliga register. 

Föreningen har som ändamål att skapa intresse för, och kunskap om, modern squaredans i enlighet 

med Svenska Squaredansförbundets verksamhetsidé, vision och värdegrund. 

Som medlem och/eller deltagare i föreningens aktiviteter samtycker du till att föreningen behandlar 

dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för olika ändamål är att fullgöra 

föreningens relation gentemot dig som medlem och/eller deltagare i föreningens aktiviteter och för 

att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet. 

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (t ex 

utbildningsverksamhet), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till 

medlemmar m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlems- och 

kursavgifter m.m.). 

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat studieförbund 

eller utbildningsorganisation. 

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid: 

• Hantering av medlemskap i föreningen 

• Föreningsadministration 

• Deltagande i föreningens kursverksamhet och andra föreningsarrangemang 

• Ansökan om bidrag 

• Sammanställning av statistik och uppföljning 

• Kontakt med medlem 

• Besök på vår webbplats 

• Publicering av material på webbplats, sociala medier och i tryckt form. 
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Vilka delar vi personuppgifter med? 

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att 

utsättas för automatiserat beslutsfattande. De kan delas med Svenska Squaredansförbundet och de 

studieförbund föreningen samarbetar med, samt med andra medlemmar i föreningen genom 

medlemsmatrikeln. Uppgifterna kan även delas för att fullgöra skyldigheter som föreningen har 

enligt tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsbeslut. 

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. Uppgifter om tidigare medlemmar får sparas upp till 24 månader, 

för att ge möjlighet att värva tillbaka densamme. 

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 också rätt att dra in ditt samtycke, vilket medför att ditt medlemskap och/eller 

aktivitetsdeltagande upphör. 

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse av 

personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontaktperson 

avseende personuppgifter inom föreningen är dess kassör. Kontakta densamme under adressen 

kassor@nasbysquare.se om du har frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva 

dina rättigheter. 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du 

tycker att föreningen behandlar personuppgifter om dig på ett sätt som strider mot 

dataskyddsförordningen (GDPR) kan du lämna in ett klagomål till IMY, besök www.imy.se. 

Uppdatering av policy 

Denna policy har uppdaterats i oktober 2021. Vi förehåller oss rätten att uppdatera och revidera 

policyn beroende på nya lagkrav och hur vi behandlar personuppgifter. 
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