Information om hantering av personuppgifter inom Katrineholms Orienteringsklubb:
Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft som styr hur personuppgifter får behandlas.
Den heter GDPR (General Data Protection Regulation) och styr hur och vem som får behandla
personuppgifter. GDPR ersätter PUL (Personuppgiftslagen).
Den största förändringen är att företag och organisationer måste vara tydligare med vilka
personuppgifter som behandlas och varför. Du som kund eller medlem får också större möjlighet att
påverka om och hur dina personuppgifter ska sparas.
Inom Katrineholms OK respekterar vi dina personuppgifter och din integritet. Vi samlar bara in,
lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi skyddar dina uppgifter genom
exempelvis lösenordsskydd och begränsad behörighet.
Hur vi använder dina personuppgifter (medlemmar)
När du väljer att bli medlem hos oss matar vi in dina personuppgifter i vårt medlemsregister i Idrott
Online som ägs av RF (Riksidrottsförbundet). Registret i Idrott Online är lösenordsskyddat och har
begränsad behörighet. Uppgifterna i medlemsregistret används för att vi ska kunna hålla kontakt
med dig. Ur medlemsregistret tar vi även fram statistik kring föreningens utveckling, t.ex. antal
medlemmar i en viss ålderskategori samt underlag för bidragsansökningar.
Dina personuppgifter överförs från IdrottOnline till Eventor som ägs av SOFT (Svenska
Orienteringsförbundet). Eventor är SOFT’s administationssystem för tävlingar och används vid
anmälan till orienteringstävlingar. Katrineholms OK använder även Eventor vid anmälan till olika
klubbaktiviteter och klädbeställningar. Ur Eventor tar vi fram statistik kring tävlingsdeltagande och
resultat.
Barn och ungdomar under 25 år registreras vid deltagande på våra aktiviteter då detta ligger till
grund för bidragsansökningar.
Din e-postadress registreras i vår utskickslista för att skicka nyhetsbrev till dig och eventuell annan
information från oss som kan vara av intresse för dig som medlem. Vill du inte ha nyhetsbrevet kan
du enkelt avbeställa prenumerationen genom en länk i utskicket. Du raderas då ur vårt
utskicksregister.
Vi använder även sms-grupper via appen Supertext. Till dessa grupper ansluter du dig själv genom
appen Supertext, eller genom att meddela någon av ledarna i KOK-skolan.
Namn och bilder på medlemmar kan publiceras på Katrineholms OK:s hemsida / Facebooksida i syfte
att synliggöra och sprida intresset för orientering och vår förening.
Utöver ovan angivna parter, säljer eller delar inte Katrineholms OK dina uppgifter vidare till tredje
part.
Hur vi använder dina personuppgifter (kund/partner)
Om du hyr lokal, utrustning eller på annat sätt ingår någon form av samarbete med oss registrerar vi
och lagrar, dina kontaktuppgifter och utifrån engagemanget nödvändig information, så länge vi anser
det nödvändigt för att slutföra vår del av engagemanget.
Vi säljer eller delar inte dina uppgifter vidare till tredje part.
Ansvarig
Ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt är:
Tea Karlsson, Nygårdsgatan 1, 641 48 Katrineholm
Vill du inte att dina uppgifter, helt eller delvis, ska finnas hos oss så meddelar du det enklast genom
att skicka e-post till oss på kok@katrineholmsok.org
Vill du ta del av vår integritetspolicy hittar du den på: www.katrineholmsok.org/KOK-info

