Övergripande handlingsplan gällande
hantering av personuppgifter.
Friskis&Svettis Mark
Varför vi hanterar personuppgifter:
-

Vi hanterar personuppgifter för att kunna identifiera vår medlem på rätt sätt. Samt att
kunna erbjuda en smidig service för medlemmen.

Vilka personuppgifter vi hanterar:
-

Namn
Efternamn
Personnummer
Ålder
Kön
Adress
E-post
Telefonnummer
Träningshistorik och träningsvanor
Bankrelaterade uppgifter (i vissa fall).
Foto

Av dessa uppgifter anser vi vissa känsliga personuppgifter:
- Personummer
- Bankrelaterade uppgifter

Vem har tillgång till personuppgifter:
-

Vår personuppgiftsansvarige har tillgång till samtliga personuppgifter som lämnas vid
registrerande av medlemskap.
Personalen som jobbar i vår medlemsservice har endast tillgång till mindre del av
personuppgifter. (Telefonnummer, namn, e-post och foto)
Även vår Personuppgiftsbiträde (Pastell Data) har tillgång till samtliga uppgifter.

Hur vi insamlar personuppgifter:
-

Vi insamlar personuppgifter från berättelse lämnat av medlemmen i samband med
nyregistrering.
I regelbundna uppdateringar gällande personuppgifter så frågar vi medlemmen
själva.

Hur länge vi sparar personuppgifter:
-

Vi sparar personuppgifter rörande medlemskap under tiden en har ett aktivt
medlemskap och i 5 år efter avslutat medlemskap.

Personuppgiftsansvariga i vår förening:
-

Anställda hos Friskis&Svettis Mark.

Om personuppgiftsuppgifter har använts på fel sätt:
Om det skulle inträffa en personuppgiftsläcka. Så ber vi dig att dokumentera var och hur
uppgiften har spridits. Kontakta vår personuppgiftsansvarige i föreningen omgående för att
kunna stoppa eventuell större spridning.

Medlemens rättigheter:
En medlem hos oss väljer själv vilka personuppgifter han eller hon vill lämna vid registrering
av nytt medlemskap. Dock så är vissa personuppgifter ett krav för att kunna göra
medlemskapet giltigt.
Vid registrerande av medlemskap så behöver vi följande uppgifter:
-

Namn och Efternamn
Personnummer (vissa fall ej de fyra sista siffrorna).
Adress
Telefonnummer
Foto
E-post

Medlemmen kan känna sig trygg med att bara våra personuppgiftsansvariga kan ta del av
större delen personuppgifter och att vår medlemsservice är begränsad till en mindre del.

