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1. INLEDNING 

Denna informationstext förklarar hur Rosersbergs Jaktskytteklubb (”RJSK”) hanterar dina 
personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som: 

 Är medlem hos RJSK 
 Besöker RJSK hemsida eller din inloggningssida hos Riksidrottsförbundet (IdrottOnline) 
 Är medlem hos RJSK och innehar ett eller flera funktionärsuppdrag (Styrelse, Skjutledare, 

Tävlingsledare, m.m.)  
 Kommunicerar med RJSK, t ex via våra funktionärer 

 När du anmäler dig till, och deltar i tävling hos oss. 

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig 
lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen som 
från 25 maj 2018 består av EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) vilken avser medföra ett stärkt 
skydd för enskildas personliga integritet. 
Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina 
personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av 
denna informationstext. 

2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER? 

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) 
kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, IP-adress, samt medlems- och betalningshistorik. 

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR? 

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta 
tjänster och möjligheter. 

3.1 När du ansöker om medlemskap hos RJSK 

När du ansöker om medlemskap hos RJSK, hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss: 

 Ditt namn och dina kontaktuppgifter, 
 Ditt personnummer, 
 Uppgifter om betalning och betalningshistorik. 

Vi hanterar dina personuppgifter för att: 

 Identifiera dig som medlem, 
 Ta betalt för medlemsavgiften, årligen. 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när 
vi tillhandahåller medlemskapet.  

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till 36 månader efter avslutat medlemskap. Detta för att 
under denna tid möjliggöra förnyelse av medlemskapet utan att kräva förnyad inträdesavgift. 
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3.2 Du som har ett inloggningskonto hos Riksidrottsförbundet via RJSK 

Som medlem i RJSK (som använder IdrottOnline) kan du få inloggningsuppgifter till IdrottOnline för 
att nå din profil - "Min sida". Vänd dig till följande RJSK Funktionärs mailadress: mats@egerot.se 
för det fall att 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 och byta lösenord, men du 
kommer efter den 16 maj, när vissa uppdateringar av ”min sida”, har införts, även att kunna: 
• Exportera dina uppgifter (dataportabilitet), 
• Begära registerutdrag inom IdrottOnline, 
• Begära radering inom IdrottOnline (Rätten till radering kan begränsas av andra lagliga hinder, läs 
mer på www.datainspektionen.se). 

Genom att du loggar in i IdrottOnline och gör det själv minskar du administrationen för RJSK. 

3.3 När du kommunicerar med RJSK 

Du kan välja att kommunicera med RJSK på några olika sätt, t.ex. samtal och mail med våra 
funktionärer. 

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex: 

 Namn och kontaktuppgifter, 

 Information om din synpunkt, fråga eller ärende. 

Vi hanterar dina personuppgifter för att: 

 Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel, hantera synpunkter och svara på 
frågor om klubbens verksamhet. 

 Leverera begärd information, t ex program med öppettider, kontaktinformation till klubbens 
funktionärer. 

 Förbättra vår verksamhet och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse 
att hantera ditt ärende (intresseavvägning). 

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 36 månader efter avslutat ärende för att säkra 
spårbarhet i din kommunikation med oss. 

3.4 När du anmäler dig till, och deltar i tävling hos RJSK 

Du kan välja att anmäla dig till och delta i tävling som RJSK inbjudit till. Anmälan görs på de sätt som 
framgår av inbjudan. 

När du anmäler dig till tävling hos oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex: 

 Namn och kontaktuppgifter, föreningstillhörighet, innehav av skyttekort och nummer på detta 

Vi hanterar dina personuppgifter för att: 

 Administrera din anmälan och ta fram startlistor, resultat- och prislistor. 

mailto:mats@egerot.se
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=21258815&uid=1238051828&&&http%3A%2F%2Fwww.datainspektionen.se
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 Leverera begärd information, t ex program med öppettider, kontaktinformation till klubbens 
funktionärer. 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse 
att hantera ditt deltagande i tävlingen (intresseavvägning). 

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 36 månader efter avslutad tävlingssäsong för att 
säkra spårbarhet vid uppföljning av resultat, ev. protester m.m. 

3.5 När vi har en skyldighet enligt lag 

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är 
skyldiga enligt lag eller föreskrift, t ex på grund av vår skyldighet att utfärda föreningsintyg (i 
samband med medlems licensansökan avseende skjutvapen för målskjutningsändamål) respektive i 
samband med att besökare på våra skjutbanor från RJSK lånar skjutvapen för skjutning av serie 
(uppsiktsutlåning), eller vid begäran från myndighet. 

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag eller 
föreskrift gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet. 

Lagringstid: Avseende föreningsintyg för vapenanskaffning kräver myndighets föreskrift att vårt 
beslut skall protokollföras i Styrelsebeslut, vilket innebär att vi sparar dina personuppgifter för 
överskådlig tid. Avseende personuppgifter insamlade i samband med vapenlån sparar vi dessa i upp 
till 24 månader efter den säsong när vapenlån skedde, för att säkra uppgiftsskyldighet till myndighet. 

4. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, 

eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på 

ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter 

ovan under respektive avsnitt i kapitel 3. 

5. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER? 

RJSK säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina 

personuppgifter till följande kategorier av mottagare: 

 Din bank när du legitimerar dig med Bank-ID, betalar med kort eller med Swish, 

 Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut. 

Mottagare som hanterar personuppgifter för RJSK:s räkning ska alltid ingå ett så kallat 

personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på 

korrekt och säkert sätt.  

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en 

myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om 

personuppgiftshantering. 

6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

6.1 Personer som har tillgång till dina personuppgifter 

RJSK är en ideell förening, utan anställda. Dina personuppgifter behandlas därför av de funktionärer 

som Årsmötet har valt till Styrelse samt de övriga funktionärer Styrelsen har utsett för viss uppgift. 
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6.2 Driftsmiljö 

Eftersom RJSK är en ideell förening, utan egen central dataorganisation, så behandlas dina 

personuppgifter på respektive utsedd funktionärs privata PC. 

Härutöver behandlas personuppgifter också i driftsmiljön IdrottOnline (tillhör Riksidrottsförbundet). 

7. DINA RÄTTIGHETER 

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. 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. Där hittar du även mer 

information, svar på vanliga frågor och kontaktuppgifter till Riksidrottsförbundets supportavdelning. 

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter 

kan du kontakta oss via pkt 8. Kontaktuppgifter. 

 Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina 

personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas  

 Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade 

 Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna. 

(Notera dock att en begäran om att vi ska ta bort dina personuppgifter ur våra register innebär 

att vi inte längre kan administrera ditt medlemskap; fakturera och bokföra betalda avgifter, 

skicka ut medlemskort och kallelse till Årsmöte, m.m. d.v.s. att du inte längre kan vara medlem 

i RJSK. En sådan begäran kommer därför att betraktas som en begäran om utträde som medlem 

ur RJSK och du kommer inte att få någon mer information från RJSK, utöver en bekräftelse om 

att du på egen begäran har utträtt ur klubben RJSK. Härvid återbetalas inga inbetalda avgifter. 

Notera även att rätten till radering kan begränsas av andra lagliga hinder, läs mer på 
www.datainspektionen.se). 

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med 

dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även 

rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. (Datainspektionen byter senare till 

namnet Integritetsskyddsmyndigheten, och får härvid utökade uppgifter och mer resurser.) 

8. KONTAKTUPPGIFTER 

Rosersbergs Jaktskytteklubb (RJSK) (org. nr. 814800-1012) är personuppgiftsansvarig för hanteringen 

av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, 

begära rättelse av felaktig information eller önskar att dina data raderas, kontakta oss genom en 

skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran som skickas till: 

RJSK 

Box 4014 

195 04 Rosersberg 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=21258815&uid=1238051828&&&http%3A%2F%2Fwww.rf.se%2FPersonuppgifter%2F
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=21258815&uid=1238051828&&&http%3A%2F%2Fwww.datainspektionen.se
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i 

tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation.  

I brevet beskriver du så noga som möjligt vad du önskar att klubben ska göra för dig avseende 

hanteringen av dina personuppgifter. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress. 

9. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN 

Denna informationstext uppdaterades senast den 20 maj 2018 och kan komma att ändras ytterligare. 
Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi att meddela dig senast 30 dagar innan ändringen 
träder i kraft, genom att publicera en ny version på RJSK hemsida/webbplats. 


