
 

   
 

 

Integritetspolicy 

Parter och ansvar för behandlingen av dina 

personuppgifter 
Nynäshamns IF Fotboll, 812400-7835, Kvarnängens IP, 149 45 Nynäshamn (nedan 
kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter 
som sker inom ramen för föreningens verksamhet. 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med 
Svenska fotbollsförbundets verksamhetsidé, vision och värdegrund. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för 
olika ändamål kopplade till verksamheten. 

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.). 

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om 
spelarlicenser enligt Svenska fotbollsförbundets regelverk för ungdoms och 
seniorfotboll. Utöver behandlingen av personuppgifter vid 
licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje matchtillfälle enligt 
Svenska fotbollsförbundets regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan 
till, under och efter matchfällen samt vid resultatrapportering. 

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland 
annat Riksidrottsförbundet och Nynäshamns kommun. 

Utöver Svenska fotbollsförbundets regelverk hanterar föreningen personuppgifter 
inom ramen för NIF 2017 fond https://nynashamnsif.myclub.se/menu/pages/11292  

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som 

sker vid: 

• Hantering av medlemskap i föreningen 

• Föreningsadministration 

• Deltagande i föreningens träningsverksamhet 

• Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet 

https://nynashamnsif.myclub.se/menu/pages/11292


 

   
 

 

 

• Licenshantering 

• Ansökan om bidrag 

• Sammanställning av statistik och uppföljning 

• Utbildningar arrangerade av föreningen 

• Kontakt med medlem 

• Publicering av material på hemsida och sociala medier 

Vilka delar vi personuppgifter med? 
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part annat än vad som anges i 
denna integritetspolicy och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för 
automatiserat beslutsfattande. 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling? 
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av 
personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet. 

Ändamål med behandling Laglig grund 

Hantering av medlemskap i föreningen Avtal 

Föreningsadministration Avtal 

Deltagande i föreningens träningsverksamhet Avtal 

Licenshantering Avtal 

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal 

Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse 

Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse 

Utbildningar arrangerade av föreningen Avtal 

Skriftlig kontakt med föreningen Intresseavvägning 

Publicering av material på hemsida och sociala 
medier 

Intresseavvägning och ibland samtycke 
 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Personuppgifter sparas upp till två år efter senaste inbetalad spelaravgift, om 
spelaren inte innan dess väljer att bli raderad ur vårt medlemsregister. Föreningen 
kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av 
personuppgifterna kvarstår.  



 

   
 

  

Hur skyddar vi dina personuppgifter 

Föreningens medlemsregister hanteras i tjänsten som tillhandahålls av Rodinia 
AB. Dina personuppgifter skyddas enligt bolagets teknik och säkerhetspolicy.  
https://myclub-
member.s3.amazonaws.com/media/crm_files/documents/ypigB1U0pDRM/MyClub
.pdf 

Vilka rättigheter har du? 
Du som registrerad i 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.  

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 personuppgifterna har behandlats olagligt 
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 

Kontakta kansliet för att utöva dina rättigheter. 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av 
personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.  

Om du vill veta mer 
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina 
rättigheter kontaktar du föreningens dataskyddsombud. 
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