Integritetspolicy
Nedan följer den integritetspolicy som Svensk Tennis Göteborg använder sig av för behandling
av personuppgifter:
Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar
dina Personuppgifter.
Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, lämna
ut och spara dina personuppgifter på det sätt som beskrivs. Vi kan komma att ändra policyn med
30 dagars varsel för befintliga användare. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på
denna sidan. Vi kan dessutom komma att informera dig via e-post om det sker större
förändringar av denna policy.
Parter och ansvar för behandling av personuppgifter
Svensk Tennis Göteborg, organisationsnummer 857202-2302, Göteborgsvägen 89, 431 30
Mölndal (nedan kallad regionen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen
av personuppgifter som sker inom ramen för regionens verksamhet.
Regionen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens
verksamhetsidé, vision och värdegrund”.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att regionen skall kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika
ändamål kopplade till verksamheten.
Regionen behandlar personuppgifter för att administrera löpande utbildnings-, läger- och
tävlingsaktiviteter, samt för att hantera ekonomiska transaktioner relaterade till utbildnings-,
läger- och tävlingsaktiviteter, t ex anmälningsavgifter och liknande.
Regionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
•
•
•
•
•
•
•

Deltagande i regionens lägerverksamhet.
Deltagande i sanktionerade och osanktionerade tävlingar arrangerade av regionen.
Deltagande i seriespel arrangerat av regionen.
Sammanställning av statistik och uppföljning.
Olycksfallsförsäkring (Tennisgymnasiet).
Besök på vår hemsida.
Löner och administration.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Personuppgifter, ranking och anmälningsinformation delas med de klubbar som är
tävlingsarrangörer av regionens tävlingar samt Svenska Tennisförbundet som i första ledet
hanterar tävlingsanmälningar genom Tävling Online. Se Svenska Tennisförbundets hantering
här: http://www.tennis.se/forbundet/GDPR/Integritetspolicy/
Regionen bestämmer gemensamt med arrangörsklubbarna om vad och hur personuppgifterna
skall hanteras. Regionen, Svenska Tennisförbundet och arrangerande klubbar är därför
gemensamt personuppgiftsansvariga.
Personuppgifter delas också med kursledare och ansvariga ledare och tränare för den regionala
aktivitet som de är anställda för.
Samtliga Sveriges klubbadministratörer har tillgång till aktuell klubbs licensierade personer.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Regionen gör årligen en bedömning av ändamålet med behandlingen. Personuppgifter kopplade
till tävlings- seriespels- och lägeranmälningar sparas 2 år. Personuppgifter kopplade till
utbildningar sparas tillsvidare då en certifiering ska kunna intygas flera år efter avslutad
utbildning. Kursdeltagare från 2012 och senare finns idag sparat hos regionen. Uppgifter
avseende löner och administration kan sparas i upp till 8 år enligt Bokföringslagen. I det fall
andra lagar står i konflikt med vad som framgår i GDRP har regionen möjligheten att avvika från
ovan.
Bildhantering
I samband med regionens verksamhetsområden (aktiviteter, tävlingar, seriespel, utbildningar
m.m.) tas ibland foton. Dessa foton kan komma att användas på Tennis Göteborgs hemsida,
tidning, tryckt material eller sociala medier med avsikt att belysa något positivt.
Valet av bilder görs alltid noga för att dessa ej ska upplevas kränkande eller negativa.
När personer på bild nämns vid namn frågar vi om tillstånd i förväg. Personuppgifter som kan
nämnas tillsammans med bildpublicering är namn, ålder och klubbtillhörighet.
Att vara med på bild vid t.ex. prisutdelningar eller uppsamlingsbilder är alltid frivilligt.
Ange i samband med anmälan till en aktivitet om du inte vill synas i samband med någon bild
kopplad till Tennis Göteborg.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende regionens behandling av dina personuppgifter.
Regionen 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 regionen ta ut en rimlig
avgift utifrån administrativa kostnader.
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 du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som
väger tyngre än dina intressen.
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 ett 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 personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.
Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende förbundets behandling av personuppgifter till
Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Om du vill veta mer
Kontakta Svensk Tennis Göteborg, info@tennisgoteborg.se
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