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INTEGRITETSPOLICY - KUNDER 
ANSVAR FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Rimbo IF och dess styrelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker 
inom ramen för föreningens verksamhet med föreningens externa kunder. 

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in vid: 

 Bokning av föreningens hallar, planer, logement eller övriga ytor. 

 Publicering av material på föreningens hemsida och sociala medier. 

Genom bokning hos föreningen anses den person som bokat, oavsett om denne gör det som 
privatperson, som företrädare för en förening, ett företag eller annan organisation, ha accepterat 
föreningens villkor gällande hantering av personuppgifter. 

 
VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

För att föreningen ska kunna sköta kontakter och fakturering avseende de kunder som gjort en bokning 
hos oss. De personuppgifter som behandlas är kopplade till föreningens och anläggningens 
verksamhet, enbart de uppgifter som krävs för ändamålet kommer att behandlas.  

 
VILKA DELAR VI PERSONUPPGIFTER MED? 

Dina personuppgifter kommer inte att skickas till någon extern mottagare eller överföras till tredje och 
inte heller utsättas för automatiserat beslutsfattande. Dina personuppgifter kommer att behandlas med 
stor försiktighet för att beakta din integritet och undvika spridning till obehöriga.  

 
VILKEN LAGLIG GRUND HAR VI FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING? 

Föreningen har nedan sammanställt de lagliga grunder som finns för behandlingen av personuppgifter 
som sker inom föreningens verksamhet. 

 
Ändamål med behandling Laglig grund 

Fakturering Avtal  

Bokföring Rättslig förpliktelse 

Kontakt med föreningen Intresseavvägning 

Besök på vår hemsida Intresseavvägning 

Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke 
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HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Föreningen sparar som regel inte personuppgifter längre än 24 månader efter senaste faktura. Med 
undantag för de faktureringsuppgifter som enligt Bokföringslagen ska sparas i minst 7 år efter 
räkenskapsårets slut. 

 
VILKA RÄTTIGHETER HAR DU? 

Du som registrerad hos föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. 

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. Formulär för begäran om registerutdrag finns på föreningens hemsida. 
Registerutdrag kan enbart begäras av den berörda individen eller för barn under 18 år av målsman. 

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. 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad: 

 Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för. 
 Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket. 
 Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna 

behandlas. 
 Om personuppgifterna har behandlats olagligt. 
 Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. 
 Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en 

profil i ett socialt nätverk. 
Du har också rätt att dra in ditt samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och 
invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära 
tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begära begränsning av behandling eller 
invända mot behandling. Kontakta styrelsen eller föreningens kansli för att utöva dina rättigheter. 
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till 
Datainspektionen, besök datainspektionen.se för mer information.  

OM DU VILL VETA MER 

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du 
styrelsen eller föreningens kansli. Vill du veta mer om dataskyddsförordningen GDPR finns 
information på datainspektionen.se eller rf.se/personuppgifter. 

Rimbo Idrottsförening  
814400–1677 
kansli@rimboif.com 
Idrottsvägen 15, 762 31 Rimbo 
0175-705 55 

http://www.datainspektionen.se/
http://www.datainspektionen.se/
http://www.rf.se/Personuppgifter/
mailto:kansli@rimboif.com
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