
	
 

GDPR 
 
Integritetspolicy 
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 
IBF Backadalen, organisationsnummer 855100-3307, Kansli Tuve sporthall, Glöstorpsvägen 
26, 417 44 Göteborg (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens 
verksamhet. 
 
1. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i 
enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”. 
 
2. För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas 
personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. 
 
3. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande 
föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), 
kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information 
till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska 
transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.). 
 
4. Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om 
tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid 
licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje 
tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna 
behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter 
tävlingstillfället vid resultatrapportering. 
 
5. Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag 
från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun. 
 
6. Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med 
behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med 
behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att 
raderas. 
 
7. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling 
av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag 
förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. 
För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en 
rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett 
registerutdrag i Sportadmin via Min Sida. 
 
8. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är 
felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa 
behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. 
 
9. Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad 



	
 
10. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära 
tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära 
begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta 
styrelsen för att utöva dina rättigheter. 
 
11. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens 
behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök 
www.datainspektionen.se. 
 
Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina 
rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas 
rättigheter. 
 
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva 
dina rättigheter kontaktar du styrelsen. 

Styrelsen för IBF Backadalen 

 
 
För ytterligare information hänvisar vi till vår Integritetspolicy. 
 
	


