Ängelholms Pensionärers Bowlingklubb
Ideell Förening, org.nr. 839401-1046
Säte, C/O Alvar Fredin
Havregatan 10, 262 53 Ängelholm

Klubbens GDPR policy:
Information om regler gällande GDPR-lagen.
GDPR har ersatt den svenska Personuppgiftslagen och reglerar hur företag såväl som Ideella Föreningar tilllåts behandla personuppgifter. Ängelholms Pensionärers Bowlingklubb följer denna lagstiftningen avseende
den i Klubben nödvändiga registerhållningen av sina medlemmar.
Ansvarig för personuppgifter i våra register är Styrelsen för Ängelholms Pensionärers Bowlingklubb.
Varför behöver vi medlemmarnas personuppgifter.
För att ÄPB ska kunna bedriva verksamheten måste personuppgifter kopplas till följande situationer i Klubben,
• Hantering av medlemskap
• Administration av ekonomiska förehavande mellan Klubb och medlem
• Deltagande i Klubbens tävlingsverksamhet
• Statistik och uppföljning
• Kontakt med enskilda medlemmar
• Publicering av resultatlistor, bilder och dylikt, analogt så väl som digitalt, t.ex på hemsidan.
Även till vissa andra organisationer kan Klubben vara skyldig att dela vissa personuppgifter om dig. Ex.vis
Bowling-Alliansen Ringen som vår Klubb ingår i ett samarbete med.
Den Lagliga Grunden för att föra personuppgiftregister enligt ovan regleras med, medgivande.
Vilka personuppgifter behöver vi.
Vi för register avseende Namn, adress, telefonnummer och E-post adress.
Våra skyldigheter
Vi är som Ideell Förening skyldiga att redovisa hur vi hanterar de uppgifter vi har om dig som medlem. Därför har våra medlemmar fått ta del av vår GDPR-policy genom att den finns tillgänglig på Klubbens hemsida
och på Klubbens anslagstavla i Ängelholms Bowlinghall.
Vår policy, är att se till att våra medlemsregister alltid innehåller korrekt information och skyddas på bästa
sätt från utomståendes åtkomst. Samt att säkerställa att den registerfördes rättigheter (se nedan) tillvaratas.
Dina rättigheter
Du har rätt att på anmodan få ett registerutdrag hur Klubben behandlar dina uppgifter.
Du har rätt att skyndsamt få dina registeruppgifter ändrade om de är felaktiga eller ofullständiga.
Du har rätt att få dina uppgifter raderade om
det krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet (ex.vis skyddad identitet)
dina uppgifter behandlas olagligt
Klubben inte i sammanhanget fullföljer sina skyldigheter
Hur länge sparar vi dina uppgifter
Vi sparar dina uppgifter så länge som ändamålet (se ovan) med Klubbens behandling av dina personuppgifter kvarstår, och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga, eller någon skyldighet mot myndighet finnes.
Vid Klubbens upphörande avslutas och raderas samtliga register inom skälig tid.
Om du känner dig tveksam avseende Klubbens GDPR-åtagande bör du kontakta ordföranden för klargöranden. Du besitter även rätt att ange ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se)
om du anser att Klubben felaktigt behandlar dina personuppgifter
Styrelsen för
Ängelholms Pensionärers Bowlingklubb

