GDPR* I SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB
SBK:s policy för dataskydd
*GDPR (General Data Protection Regulation)

Vi behöver ditt samtycke
I samband med att GDPR, EU:s nya allmänna dataskyddsförordning, trädde i kraft 25
maj 2018 gäller nya regler för hantering av personuppgifter. SBK har sedan 1990 haft
ett datoriserat medlemsregister. Nu behöver vi slutligen ditt samtycke att använda dina
personuppgifter för att uppfylla samtliga kriterier av den nya lagstiftningen.
Medlemskapet i SBK bygger på din egen frivilliga ansökan som leder till att du väljs in
som medlem. För att kunna driva föreningen, föreningens aktiviteter och hantera vårt
medlemsregister behöver vi dina personuppgifter. Genom att godkänna dessa villkor
lämnar du ditt samtycke till att SBK hanterar dina personuppgifter. Samtycke sker i och
med att den årliga medlemsavgiften betalas, om du inte samtycker till behandlingen av
dina personuppgifter är det inte möjligt för oss att godkänna ditt medlemskap.

Registrerade personuppgifter
De personuppgifter vi behöver för att bedriva verksamhet, i enlighet med föreningens
syfte, är:
 Inträdesdatum
 Medlemsnummer
 Namn
 Adressuppgifter bostad
 Telefon
 Mobiltelefon
 E-postadress
 Födelsedatum ÅÅÅÅ-MM-DD
 Båtinnehav med båtdata samt uppgift om försäkringsbolag
För medlemmar lagras personuppgifter så länge medlemskapet är aktivt. För
medlemmar som utträder, på egen begäran, raderas uppgifterna inom två veckor från
utträdet efter protokollfört styrelsebeslut. För medlemmar som blir uteslutna raderas
uppgifterna inom två veckor från uteslutning efter protokollfört styrelsebeslut.

Hur och varför vi använder personuppgifter
De personuppgifter för medlemmar som behandlas av SBK används endast för
föreningens verksamhet, som finns beskriven i SBK:s stadgar.

Övrig användning
SBK lämnar endast ut dina medlemsuppgifter i samband med distribution av matrikel
till medlemmarna, adressering av brev och distribution av tidningen ”Båtliv”, utgiven av
Svenska Båtunionen. I samtliga fall lämnas endast uppgifter ut som är relevanta i
sammanhanget.
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Dina rättigheter och val
Som medlem har du rättigheter du behöver känna till. Du har självklart rätt att få
felaktiga uppgifter rättade. Hjälp oss därför att hålla vårt register uppdaterat genom att
se över och korrigera dina uppgifter. Du har också rätt att få dina uppgifter raderade.
Detta innebär att du inte längre kan kvarstå som medlem i SBK. Du har dessutom rätt
att begära registerutdrag över dina personuppgifter. Detta utdrag kan du be om en
gång/år - om du skickar en sådan begäran till SBK. Du har även rätt, att när som helst,
återkalla samtycke till behandling av dina personuppgifter. Det innebär att du avsäger
dig ditt medlemskap. När samtycket är återkallat avregistreras du som medlem och dina
uppgifter raderas. Användandet av dina personuppgifter är inte lagstadgade eller följer
av avtal, utan bygger på frivillighet.

Ytterligare information




Detta dokument publiceras på SBK hemsida.
Personuppgiftsansvarig för SBK är kassören, kassor@skarsatrabatklubb.se.
Välkommen att kontakta klubben för frågor om personuppgifter och matrikel.
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