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1. TORSLANDA HK – INTEGRITETSPOLICY 

Denna integritetspolicy beskriver hur Torslanda HK, org. nr. 8554100-5823, 

Torslanda Idrotts väg 3, 423 32 Torslanda (”Föreningen”) behandlar dina 

personuppgifter. Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” nedan avses 

Föreningen. 

Föreningen är en medlemsförening i Svenska Handbollförbundet (”SHF”) och 

Riksidrottsförbundet (”RF”), nedan gemensamt (”Förbunden”). Föreningen har som 

medlemsförening en skyldighet att hantera och administrera våra medlemmars 

personuppgifter i enlighet med förbundens krav och reglementen. Inom föreningens 

verksamhet behandlas personuppgifter bland annat för att administrera medlemskap 

och medlemsavgifter, träningsgrupper, matcher, cuper, kommunikation med 

medlemmar och annan föreningsverksamhet, samt för att föreningen bland annat 

ska kunna ansöka statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Föreningen är person-

uppgiftsansvarig för sådan behandling och behandlar alltid personuppgifter i 

enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”).  

Aktiva spelare i Föreningen måste enligt Förbundens krav registreras i Handbollens 

Gemensamma System (IdrottOnline). Torslanda HK är tillsammans med SHF och 

övriga medlemsföreningar i förbunden, gemensamt personuppgiftsansvariga för 

personuppgifterna i Handbollens Tävlingsadministration. Vi vill vara transparenta 

med vilka uppgifter som vi behandlar om dig och för vilka ändamål vi gör det. Vi 

ber dig därför att läsa igenom denna integritetspolicy (”Policyn”), som beskriver vår 

behandling av dina uppgifter och som också redogör för de rättigheter du har enligt 

lag. Policyn kompletterar och är anpassad till RF:s uppförandekod för 

idrottsrörelsen avseende behandling av personuppgifter. Om du har några frågor 

angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss. 

Du hittar kontaktuppgifter längst ned i detta dokument. 

1 OM VEM BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER? 

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:  

a) Medlemmar, d.v.s. fysiska personer som ansöker om och får medlemskap 

registrerat i Föreningen, t.ex. spelare samt andra personer som vill stötta 

föreningens verksamhet.  

b) Kunder, d.v.s. fysiska personer som köper biljetter, årskort och produkter i vår 

webb- och biljettshop, eller via tredje part som svarar för biljett- och 

årskortsförsäljning så som exempelvis ticket master.  

c) Funktionärer och volontärer, d.v.s. fysiska personer som bistår vår 

föreningsverksamhet, t.ex. medlemmar eller familj och anhöriga till medlemmar.  

d) Deltagare, d.v.s. fysiska personer som deltar på ett läger, turneringar eller event 

som vi arrangerar, t.ex. lagledare och spelare från andra föreningar och domare.  
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e) Övriga affärskontakter, d.v.s. fysisk person som har kontakt med Föreningen 

såsom företrädare eller kontaktperson för en nuvarande eller framtida potentiell 

sponsor eller leverantör, såsom företrädare eller kontaktperson för en 

samarbetspartner till Föreningen eller som på annat sätt kommer i kontakt med 

Föreningen i affärsändamål.  

f) Besökare, d.v.s. fysisk person som besöker vår webbplats eller kontaktar oss via 

formulär på vår webbplats eller som besöker våra fysiska matcharrangemang och 

event. 

2 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG? 

Vi behandlar både uppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in från dig.  

2.1 Personuppgifter som du lämnar till oss när du registrerar dig som medlem, köper 

biljetter, årskort och produkter i vår webb- och biljettshop eller hos tredje part som 

svarar för sådan försäljning, kontaktar oss via telefon, e-post eller brev, 

prenumererar på vårt nyhetsbrev, laddar ned material från vår hemsida, deltar vid 

våra turneringar, träningsläger och event, behandlar vi de personuppgifter som du 

lämnar till oss. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan 

t.ex. vara ditt namn, personnummer, kön, ålder, adress, kortnummer och 

kontonummer, mobil- och telefonnummer och din e-postadress.  

2.2 Personuppgifter som vi samlar in från dig när du besöker vår hemsida och 

laddar ned material, köper biljetter, årskort och produkter i vår webb- och 

biljettshop eller prenumererar på vårt nyhetsbrev, kommer vi att samla in 

personuppgifter om dig. Det kan röra sig om din IP-adress och vilka undersidor du 

har besökt på vår hemsida. För mer information om de uppgifter som vi samlar in 

om dig via vår hemsida, se vår cookiepolicy som finns tillgänglig på vår hemsida.  

2.3 Personuppgifter om dig som vi får från annan. Vi kan komma att ta emot 

information och underlag från andra aktörer, såsom samarbetspartners, 

myndigheter, rådgivare och andra kunder, både via e-post och genom annan 

korrespondens som innehåller personuppgifter om dig så som tredje part och 

behandlar därför sådana personuppgifter. Om så krävs kommer vi att informera dig 

som tredje part om behandlingen för vilka ändamål och enligt vilken laglig grund 

behandlar vi dina personuppgifter? 

2.4 För administration av medlemskap och medlemsförteckning när du registrerar 

dig som medlem i Föreningen kommer vi att behandla de personuppgifter som du 

lämnat till oss eller som vi samlat in om dig för att kunna administrera ditt 

medlemskap hos oss.  

2.5 Samtliga aktiva spelare ska enligt Förbundens krav registreras och administreras 

i Handbollens Gemensamma system (IdrottOnline). Den lagliga grunden för vår 

behandling av personuppgifter för dig som medlem är att den är nödvändig för att 

fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. Vidare 
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har Föreningen ett antal rättsliga förpliktelser att behandla uppgifterna. Exempelvis 

föreningens skyldighet att föra medlemsförteckning enligt RF:s stadgar (8 kap. 5 §), 

föreningens fördelning av statliga bidrag eller som annars följer förbundens krav 

och riktlinjer. Uppgifter om fakturering och betalning av medlems- och 

spelaravgifter krävs enligt bokföringslagen. Om en medlem eller spelare är under 13 

år, måste registreringen av barnets personuppgifter godkännas av den som har 

föräldraansvar för medlemmen/spelaren. Vissa delar av vår behandling, exempelvis 

för kommunikation och marknadsföringsutskick, stödjer vi på en intresseavvägning, 

dvs. behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av 

att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i relationen. Detta betyder att vårt 

intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt intresse 

av att skydda din personliga integritet. Personuppgifter kan även komma att 

behandlas för att Föreningen ska kunna handlägga bestraffningsärenden och 

överklagande av beslut som inte avser bestraffningsärende enligt 14 och 15 kap. 

RF:s stadgar. Om du inte lämnar dina personuppgifter när du registrerar dig som 

medlem i Föreningen är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden gentemot 

dig som medlem. 

2.6 För tävlingsverksamhet och licenshantering behandlar föreningen 

personuppgifter i form av namn, personnummer, kontaktuppgifter, konto- och 

betalningsinformation, uppgifter om medlemskap och kön inom sin 

tävlingsverksamhet samt för administrationen av registrering av tävlande. Vid 

registrering av tävlande kan personuppgifter importeras/exporteras från Svenska 

Lag och Idrott Online. För sådan registrering behandlas även personnummer. 

Anledningen till behandlingen av personnummer är att resultat ska kunna kopplas 

till en specifik spelare och kunna registreras. Personuppgifter behandlas inom ramen 

för tävling vid uttagning, kallelse och inbjudan till tävling samt vid registrering. 

Utöver behandlingen av personuppgifter vid registreringsprocessen behandlas 

personuppgifter vid varje tävlingstillfälle genom datainsamling under tävling såsom 

livescoring, överföring och exponering i TV och digitala skärmar, samt behandling 

av personuppgifter efter tävling såsom resultatlistor, statistik, tabellhantering och 

spridning av data till åskådare, media, deltagare m.fl. Personuppgifterna behandlas 

då utifrån till exempel anmälan, resultatrapportering. Vidare behandlas 

personuppgifter för administration av tävlingslicenser. Den lagliga grunden för vår 

behandling av personuppgifter för idrottstävlingar är att den är nödvändig för att 

fullgöra vårt avtal med medlemmar och spelare.  

2.7 Övriga affärskontakter, d.v.s. fysisk person som har kontakt med Föreningen 

såsom företrädare eller kontaktperson för en nuvarande eller framtida potentiell 

sponsor eller leverantör, såsom företrädare eller kontaktperson för en 

samarbetspartner till föreningen eller som på annat sätt kommer i kontakt med 

föreningen i affärsändamål. Besökare, d.v.s. fysisk person som besöker vår 

webbplats eller kontaktar oss via formulär på vår webbplats eller som besöker våra 

fysiska matcharrangemang och event. 
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2.8 För fördelning av stöd. Föreningen behandlar personuppgifter i syfte att söka 

och fördela statsbidrag till idrottsverksamhet enligt lagen (1995:361) om 

överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund. De 

personuppgifter som kan behandlas inom ramen för fördelning av statligt stöd är 

namn, kontaktuppgifter, personnummer eller annat identifikationsnummer samt 

medlemstillhörighet. Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter för 

fördelning av statligt stöd är Föreningens rättsliga förpliktelse att hantera stöden. 

Behandlingen av personnummer eller annat identifikationsnummer är klart 

motiverad med hänsyn till ändamålen med behandlingen, såsom att återrapportera 

fördelning av statligt stöd och föra statistik över sådant stöd. 

2.9 Bestraffningsärenden enligt RF:s stadgar, ordningsstörningar och anti 

matchfixning. Föreningen behandlar personuppgifter i den mån så är nödvändigt för 

bestraffningsärende eller andra juridiska ärenden eller tvister enligt RF:s stadgar 

eller andra idrottens regelverk. Så kan vara fallet om medlemmen underlåtit att 

inom förelagd tid betala stadgad avgift, anmält sig till tävling och utan giltiga skäl 

uteblivit, deltagit i tävling under avstängning, uppträtt förolämpande mot deltagare, 

funktionär, gjort sig skyldig till skadegörelse eller utövat våld, eller den som genom 

osanna uppgifter eller på annat sätt vilselett eller försökt vilseleda, eller utövat 

otillbörlig påverkan mot enskild eller organisation för dennes idrottsliga 

verksamhet. De personuppgifter som behandlas inom ramen för 

bestraffningsärenden eller andra juridiska ärenden eller tvister är namn, 

kontaktuppgifter, medlemsnummer, personnummer, information om anledningen 

till den aktuella åtgärden samt uppgifter om medlemskap. Den lagliga grunden för 

vår behandling av personuppgifter för bestraffningsärenden och andra ärenden 

enligt RF:s stadgar är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med 

medlemmar och spelare samt våra rättsliga förpliktelser enligt RF:s stadgar. För att 

kunna yttra sig i ärenden om, samt verkställa tillträdesförbud och 

arrangörsavstängning hanterar Föreningen uppgifter om personer som anmälts för 

respektive meddelats tillträdesförbud. Endast Medlemmar som på förhand samrått 

med Datainspektionen har tillgång till register över tillträdesförbud i enlighet med 

förordning (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, 6§. 

De personuppgifter som behandlas inom ramen för motverkande av ordnings-

störningar är namn, lagtillhörighet, personnummer och bild. Den lagliga grunden för 

vår behandling av personuppgifter för motverkande av ordningsstörningar är 

Föreningens rättsliga förpliktelser eftersom arrangörsavstängning är ett nödvändigt 

verktyg för att Föreningen ska kunna fullgöra sitt åtagande om god ordning enligt 

ordningslagen (1993:1617) samt i enlighet med lag (2015:51) om register över 

tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Föreningen arbetar tillsammans med 

polismyndigheten och andra berörda myndigheter och aktörer för att motverka alla 

former av brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang samt 

spridningen av matchfixning i Sverige. Arbetet genomförs exempelvis genom att 

identifiera och avvisa personer som har tillträdesförbud eller arrangörsavstängning, 

samt genom att delta i och förmedla utbildning till funktionärer som riskerar att 

utsättas för hot, våld och trakasserier. Ändamålet för att behandla personuppgifter i 

samband med antimatchfixningsarbetet är att reda ut om personer inom svensk 
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idrott har överträtt idrottens regelverk och/eller allmän lag. Det övergripande syftet 

är att motverka och förebygga matchfixning. Flödet av personuppgifter går mellan 

Föreningen till/från internationella förbund inklusive tredjelandsöverföring, 

nationella och internationella spelbolag och deras spelmyndigheter, rättsvårdande 

myndigheter samt RF. De personuppgifter som får behandlas inom ramen för att 

utreda misstänkt matchfixning är namn, kontaktuppgifter, föreningstillhörighet samt 

personnummer. Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter för 

motverkande av matchfixning är att behandlingen är nödvändig för att utföra en 

uppgift av allmänt intresse. 

2.10 Antidopningsarbete Föreningen behandlar personuppgifter inom ramen för sitt 

arbete mot doping. Sverige har undertecknat och ratificerat såväl Europarådets 

konvention mot doping som UNESCO:s konvention mot doping inom sport. 

Sverige har därmed åtagit sig att stödja och underlätta för svenska idrottsföreningar 

att leva upp till kraven och reglerna i världsantidopingkoden. Föreningen har en 

skyldighet att i vissa fall rapportera till RF:s Antidopingavdelning (”ADA”) som är 

en operativ enhet som leds och koordineras av den oberoende 

Dopingkommissionen. Behandlingen av personuppgifter omfattar inom vissa 

områden även personuppgifter om hälsa som enligt dataskyddsförordningen 

definieras som särskilda kategorier av personuppgifter. Inom ramen för RF:s och 

ADA:s dopingkontroller behandlas personuppgifter för följande ändamål: (1) 

handläggning av dispens av medicinska skäl för dopingklassade läkemedel, (2) 

vistelserapportering för ca 250 idrottsutövare för att kunna genomföra oanmälda 

dopingkontroller, (3) dopingkontroller med urin- och blodprov, (4) resultathantering 

av dopingkontrollerna och eventuell efterföljande utredning, (5) underrättelse och 

utredning för att upptäcka och utreda misstänkt doping. De personuppgifter som får 

behandlas inom ramen för antidopingarbete är namn, kontaktuppgifter, 

personnummer eller födelsedatum, vistelseinformation upp till 1 år fram i tiden, 

tävlingsresultat, samröre med stödpersonal och träningssällskap, tränare, 

medicinska rådgivare och lagledare, bestraffning och sanktioner för förseelser samt 

hälsouppgifter såsom värden från analys av blod och urin, intag av läkemedel och 

kosttillskott, sjukdomshistorik och läkarutlåtanden kring dessa, förskrivna 

läkemedelsrecept, värden och uppgifter om medlemskap i förening och förbund. 

Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter inom ramen för 

Föreningens och RF:s antidopningsarbete är att behandlingen är nödvändig för att 

utföra en uppgift av allmän intresse samt är nödvändig för att Föreningen ska kunna 

uppfylla sina rättsliga förpliktelser. För den behandling av särskilda kategorier av 

personuppgifter som utförs inom ramen för antidopingarbetet utgör uppgift av 

viktigt allmänt intresse ett giltigt undantag från förbudet att behandla särskilda 

kategorier av personuppgifter. 

2.11 Avtal mellan oss och dig eller den organisation du företräder, Om du företräder 

en enskild firma eller en organisation som vi har en affärsmässig relation med, t.ex. 

i egenskap av sponsor eller leverantör till Föreningen, kommer vi att behandla de 

personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlat in om dig i och för denna 

relation. Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter för dig som 
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företräder en enskild firma som vi har en affärsmässig relation med är att den är 

nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt 

avtal ingås. Om du är företrädare eller kontaktperson för en organisation som vi har 

en affärsmässig relation med är den lagliga grunden för vår behandling av 

personuppgifter om dig en intresseavvägning, dvs. behandlingen är nödvändig för 

ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra 

åtaganden i relationen. Detta betyder att vårt intresse av att behandla dina 

personuppgifter som företrädare eller kontaktperson för din organisation går före 

ditt intresse av att skydda din personliga integritet. Om du inte lämnar dina 

personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot 

organisationen som du representerar. 

2.12 För administration av övrig föreningsverksamhet När du arbetar som volontär, 

domare eller funktionär hos Föreningen kommer vi att behandla dina 

personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in från dig för att kunna 

planera och bedriva vår föreningsverksamhet. Den lagliga grunden för vår 

behandling av dina personuppgifter är i denna del att den är nödvändig för att 

fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. För dig 

som är funktionär eller domare kommer vi även att behandla 

identifieringsinformation, kontouppgifter samt kontaktinformation för att kunna 

betala ut avtalad ersättning. Den lagliga grunden för vår behandling av dina 

personuppgifter för detta ändamål är att den dels är nödvändig för att fullgöra vårt 

avtal med dig, dels för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss. Om du inte 

lämnar dina personuppgifter när du anmäler dig som volontär, funktionär eller 

domare hos Föreningen är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden 

gentemot dig.  

2.13 För administration av kunder vid köp av biljetter, årskort, produkter m.m. När 

du köper biljetter, årskort och produkter i vår webb- och biljettshop eller via tredje 

part som administrerar biljettköp kommer vi att behandla personuppgifter som du 

lämnar till oss eller som vi samlar in från dig för att kunna administrera dina 

beställningar samt för att i övrigt kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Den 

lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är i denna del att den är 

nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt 

avtal ingås. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet 

att erbjuda och leverera våra produkter eller i övrigt fullgöra våra åtaganden 

gentemot dig. 

2.14 För administration av deltagare på läger, turneringar och event. Vi behandlar 

personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in från dig i syfte att 

möjliggöra för dig att delta på de läger, turneringar och event som vi arrangerar. 

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är i denna del att 

den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan 

vårt avtal ingås. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte 

möjlighet att administrera dig som deltagare eller i övrigt fullgöra våra åtaganden 

gentemot dig. 
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2.15 Marknadsföring av oss. När du registrerar dig som medlem, köper årskort och 

blir årskortinnehavare samt köper enstaka biljetter i vår biljettshop eller via tredje 

part som svarar för sådan försäljning kan vi, förutsatt att du samtyckt härtill, komma 

att behandla ditt namn och din e-postadress för att skicka erbjudanden och 

information om vår föreningsverksamhet till dig. Den lagliga grunden för vår 

behandling av personuppgifter för dig som medlem, årskortinnehavare och 

biljettköpare är samtycke och du kommer att ges möjlighet att samtycka till 

behandlingen i samband med köpet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke 

om du inte längre önskar motta marknadsinformation från Föreningen.  

2.16 För statistik och utveckling av vår verksamhet. Föreningen behandlar 

information om dig som inhämtas vid ditt besök på vår webbplats samt vår biljett- 

och webbshop. Vi behandlar t.ex. namn, kontaktuppgifter, IP-nummer, samt 

information om dina surfvanor i syfte att ta fram statistik avseende vår verksamhet 

och våra produkter i vår biljett- och webbshop. Den lagliga grunden för vår 

behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade 

intresse av att över tid kunna utvärdera kvaliteten på våra produkter och utveckla 

dessa för framtiden samt förbättra vår webbplats. Vårt intresse av att behandla dina 

personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din 

personliga integritet. 

2.17 Bokföring. Vi behandlar uppgifter om den transaktion som skett mellan dig, 

din enskilda firma eller din organisation och oss för bokföringsändamål och avser 

den beställning du gjort. Vi kommer av den anledningen att behandla 

identifieringsinformation (t.ex. födelsedatum/personnummer) samt 

faktureringsinformation (t.ex. kontonummer och skatteinformation). Den lagliga 

grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att den är 

nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar oss, exempelvis i 

bokföringslagen.  

3 TILL VEM LÄMNAR VI VIDARE UPPGIFTERNA OCH VAR BEHANDLAR 

VI DEM GEOGRAFISKT? 

Förutom av oss kan dina personuppgifter behandlas av andra. Vi kan komma att 

lämna ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners och till våra 

tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade 

personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra person uppgiftsbiträden som 

säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och 

våra instruktioner. Föreningen kan även komma att dela dina personuppgifter för att 

utvärdera, planera, förbättra eller omstrukturera hela eller delar av Föreningens 

verksamhet. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter 

som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter samt till RF och SHF. Vi och 

våra samarbetspartners och tjänsteleverantörer behandlar, som huvudregel, dina 

personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför 

EU och EES, kommer vi att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna 
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fortsätter att vara lika skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på 

lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES. 

4 HUR LÄNGE BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DE OLIKA 

ÄNDAMÅLEN? 

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara 

dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. 

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan 

innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är 

nödvändig där och för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system för ett annat 

ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. Vi behandlar dina personuppgifter 

under den tid som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ingångna avtal med dig 

eller din organisation. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att skicka 

erbjudanden till dig om oss så länge vi har ett avtal med dig eller med din 

organisation och under ett år därefter. Personuppgifter som vi behandlar för 

bokföringsändamål bevaras i sju år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.  

personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om 

det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.  

 

5 DINA RÄTTIGHETER 

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Observera 

att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som närmare 

anges i lag (främst i GDPR).  

5.1 Din rätt till information och tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att, 

utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi 

behandlar om dig och hur vi behandlar dem. Du har också rätt att få en kopia av de 

personuppgifter vi har om dig. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan i punkt 7. Om 

du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär 

utdrag med korta intervaller emellan, får vi antingen vägra att gå din begäran till 

mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran 

medför för oss. 

5.2 Din rätt till rättelse och radering av dina personuppgifter. Om dina 

personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi rättar eller 

kompletterar sådana personuppgifter. Du har rätt att begära radering av dina 

personuppgifter under vissa omständigheter som närmare anges i GDPR. Under 

förutsättning att din förfrågan faller inom en av dessa omständigheter, kommer vi 

radera dina uppgifter. 

5.3 Din rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst invända 

mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du inte vill att 

vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta 
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genom att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan. Vi kommer då att 

upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål. 

5.4 Din rätt att kräva begränsning. Under vissa förutsättningar, som närmare anges i 

GDPR, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Vi 

kommer i så fall att begränsa vår behandling i enlighet med vad GDPR kräver. 

5.5 Rätt att återkalla ditt samtycke. Du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla 

ditt samtycke om behandling av personuppgifter genom att kontakta oss, se våra 

kontaktuppgifter i punkt 7. Om du återkallar ditt samtycke, ber vi dig notera att 

detta inte påverkar lagligheten av den behandling som tidigare skett på grund av 

samtycket innan detta återkallades. Föreningen kan även ha en annan rättslig grund 

för behandlingen av dina personuppgifter (se vår redogörelse ovan under respektive 

ändamål), varför vi kan ha en rätt att fortsätta behandlingen. 

5.6 Din rätt till dataportabilitet. Under vissa förutsättningar, som närmare anges i 

GDPR, har du rätt att få ut de personuppgifter vi har om dig och som du har 

tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. 

Förutsatt att det är tekniskt möjligt, har du rätt att få uppgifterna överförda direkt till 

en annan personuppgiftsansvarig. 

5.7 Din rätt att lämna in klagomål. Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina 

personuppgifter är du välkommen att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter nedan. 

Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till 

Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.  

Datainspektionen Box 8114, 104 20 Stockholm 

datainspektionen@datainspektionen.se  

KONTAKTA FÖRENINGEN  

Du kan kontakta oss på följande sätt: via e-post styrelsen@torslandahk.com, via 

telefon +46 (0)31–564108 genom att skriva brev till: Torslanda HK, Torslanda 

Idrottsväg 3, 423 32 Torslanda. 

                Styrelsen Torslanda HK 
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