Spanska Akademin Fotbollsförening

Helsingborg 25 maj 2018

SPANSKA AKADEMIN FF:s HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Spanska Akademin värnar vi om din personliga integritet och säkerställer att dina uppgifter inte
lämnas över till tredje part eller används utöver de ändamål de är ämnade för. Detta dokument
innehåller information som beskriver varför vi lagrar dina personuppgifter, vilka uppgifter det är,
hur länge vi lagrar dem och vilka rättigheter du har vad gäller dina personuppgifter.
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1. Information om oss som behandlar dina personuppgifter

Spanska Akademin Fotbollsförening (SAFF) med organisationsnummer 802474-8561, Filborna IP,
Filbornavägen 101, 256 61 Helsingborg är en ideell fotbollsförening med en semi-professionell inriktning.
Vid sidan av traditionellt föreningsliv erbjuder Spanska Akademin möjlighet till externa evenemang som
träningsläger, camper och individuell träning för både medlemmar och icke-medlemmar (kunder). Spanska
Akademin behandlar personuppgifter för att fullfölja sitt uppdrag mot medlemmar och kunder.

2. Personuppgifter

Till personuppgifter räknas all slags data som direkt eller indirekt kan knytas till en levande fysisk person.
Behandling av personuppgifter omfattar allt som sker med uppgifterna, både på ett automatiserat eller manuellt sätt. Insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering
är exempel på vanliga behandlingar. Spanska Akademin samlar vanligen följande uppgifter från/om sina
medlemmar och kunder:
•
•
•
•
•
•
•

För- och efternamn
E-postadress
Postadress, postnummer, postort
Personnummer
Telefonnummer
Ansiktsbild
Sjukdom/åkomma som påverkar träning och match

3. Syfte med behandlingen
Spanska Akademin FF samlar in dessa personuppgifter om dig som medlem, anhörig eller kund för att
kunna tillhandahålla tjänster, fullfölja avtal eller andra rättsliga förpliktelser samt ge dig bästa möjliga service.
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De uppgifter som samlas vid tecknande av medlemskap är nödvändiga för att du ska vara försäkrad under
match och träning, kunna ta del av erbjudanden från våra samarbetspartners samt för att registrera dig i
Svenska Fotbollsförbundets databas vilket krävs för att du ska få spela matcher organiserade av förbunden.
Samma kontaktuppgifter kan användas för att skicka utvärdering och genomföra uppföljning av träning och
externa evenemang.
Personuppgifter får användas i marknadsföringssyfte. Medlemmen eller kunden har emellertid rätt att invända sig mot denna typ av databearbetning. Om du person invänder mot denna typ av behandling kommer vi inte längre att bearbeta dina uppgifter i marknadsföringssyfte.
Vi kan komma att fotografera och publicera ansiktsbilder av våra medlemmar och kunder i samband med
matcher, träningar eller några av våra externa evenemang. Detta i syftet att informera allmänheten om
våra event och verksamhet. Denna typ av behandling har sin grund i berättigat intresse eller skriftligt samtycke. I våra medlemsformulär finns en ruta där medlemmen aktivt kan ge sitt samtycke till att bli fotograferad och publicerad. Rätten att invända sig mot denna typ av behandling gäller också här.

4. Principer och rättigheter
Behandling av personuppgifter styrs av en rad principer:
•
Lagenlighet, korrekthet och öppenhet;
•
Behandlingsändamålet ska vara uttryckligt angivet redan vid insamlingen;
•
Uppgiftsminimering, data som samlas in ska vara direkt relevanta för syftet;
•
Lagringsminimering, data ska inte lagras längre än nödvändigt
•
Integritet och sekretess;
•
Omedelbar korrigering av felaktigheter.
Den registrerade personen har följande rättigheter:
•
Rätten till information;
•
Rätten att bli glömd;
•
Rätten att begära korrigering av felaktiga uppgifter;
•
Rätten till dataportabilitet;
•
Rätten till att göra invändningar mot en viss behandling;
•
Rätten att föra fram klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten;
•
Rätten att väcka skadeståndstalan i domstol.

5. Överföring av personuppgifter till tredje part
Spanska Akademin lämnar endast ut personuppgifter om våra medlemmar till Skånska Fotbollförbundet,
Svenska Fotbollförbundet eller Riksidrottsförbundet samt Helsingborgsstad och svenskalag.se. Detta gör vi
för att erhålla kommunala- och statliga bidrag som baseras på antalet aktiva medlemmar. Dessutom kräver
Svenska Fotbollförbundet/Skånska Fotbollförbundet att samtliga medlemmar registreras i deras databas
Fogis för att kunna delta i förbundens seriespel. Du kan läsa mer om deras integritetspolicys här:
Skånska Fotbollförbundet
Svenska Fotbollförbundet
Riksidrottsförbundet (Idrott Online)
Helsingborgs stad
Svenskalag.se
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Om Spanska Akademin ämnar lämna uppgifter till andra organisationer, så kallade mottagare, kommer vi
att informera den registrerade om detta innan personuppgifterna lämnas ut.

6. Lagringstider och plats
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. När det gäller
en intresseanmälan som inte leder till ett medlemskap eller köp av tjänst tillämpas en lagringstid på 12 månader räknat från insamlingsdatum.
Beträffande alla våra avtalsförhållande lagrar vi uppgifterna under 24 månader räknat från datum när avtalsförhållandet upphör. Om vissa lagbestämmelser kräver en längre lagringstid kommer vi efterleva dessa
lagkrav.
Undantag för lagringstider gäller behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.
Vi lagrar samtliga aktiva medlemsuppgifter i ett och samma register via en molntjänst. Dessutom lagrar vi
vissa uppgifter på svenskalag.se/saff för att kunna skicka information om ändrade match- och träningstider
samt föra närvaro för att erhålla bidrag.

7. Incidenthantering
En händelse som påverkar tillgängligheten, integriteten eller sekretessen kallas för personuppgiftsincident.
Exempel på personuppgiftsincident kan vara obehörig tillgång, dataförstöring, ändring, förlust eller ickeauktoriserad radering av uppgifter. När en personuppgiftsincident inträffar kommer Spanska Akademin FF
att bedöma risken för inskränkning av individens rättigheter. Detta görs genom att fastställa allvaret av incidenten samt sannolikhetsgraden av att olika tänkbara negativa konsekvenser inträffar som följd.
Om sannolikheten är låg meddelar vi inte den/de drabbade. Däremot meddelas den drabbade om en incident inte kan åtgärdas på lämpligt sätt och inom rimlig tid samt om incidenten medför konkreta risker för
den personliga integriteten. Meddelande till den drabbade utan onödigt dröjsmål.

8. Har du frågor?
Du är välkommen att kontakta oss på info@spanskaakademin.se eller på telefon 073-9745956.
Vår integritetspolicy kan komma att omarbetas i samband med lagändringar. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att finnas på vår hemsida www.spanskaakademin.se. Vid mer omfattande
uppdateringar kommer du att få information via e-post eller kunna läsa om uppdateringarna på vår hemsida i god tid innan de börjar gälla.
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