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Introduktion 

Vi i Landvetter Konståkningsklubb (nedan Landvetter KK, klubben) värnar om din personliga 

integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All 

behandling utförs av styrelse, tränare eller föräldrar med uppdrag att göra grupper, 

bemanningslistor eller liknande. Behandlingen sker i enlighet med tillämplig 

dataskyddslagstiftning.  

 

Om du skulle ha några frågor kring denna informationstext, eller om du vill utöva någon av 

dina rättigheter i enlighet med vad som anges nedan, kan du kontakta Landvetter KK.  

Kontaktinformation finns under rubriken "Kontaktuppgifter" nedan. 

 

Vad är en personuppgift? 

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ räknas enligt 

dataskyddslagen som personuppgifter. Exempel på sådan information är namn, adress, 

telefonnummer, e-postadress, bild och personnummer samt dina föräldrars 

kontaktuppgifter. 

 

När sker behandling av personuppgifter?  

Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller tredje part vidtar med 

personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering eller lagring, oberoende av om den 

utförs automatiserat eller ej. 

 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in? 

Landvetter Konståkningsklubb, org. nr 852000-4097, Ishallen, Landvetter, är 

personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som medlem och i vilket ändamål 

(varför)? 

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får 

därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål. 

 

 

 

 

 

 



 

Vi samlar följande uppgifter: 

 Namn 

 Personnummer 

 Adress 

 E-postadress 

 Tester 

 Tävlingar 

 Bilder 

 Telefonnummer till åkare (18 och äldre) 

 Telefonnummer till vårdnadshavare 

 Betalningsinformation 

 Användaruppgifter på internet 

 IP-nummer 

 

De uppgifter vi samlar in är för att klubben skall kunna kommunicera med dig eller dina 

föräldrar för att: 

 Fakturera medlemsavgift 

 Fakturera säsongsavgift 

 Anmäla till tävling 

 Anmäla till utbildningar i SISUs, SKFs eller GKFs regi 

 Anmäla till LOK- och statligt stöd (gäller personer över 7 år) 

 Skicka ut listor om bemanning vid tävling, andra arrangemang, cafeteria mm 

 Göra enkäter för att se hur klubben kan bli bättre 

 

Medlemsförteckning 

Medlemsförteckning finns på webben, My Club, för användning av styrelsen, på 

IdrottOnline samt för samtliga testade åkare i IndTA.  

 

IdrottOnline sparar namn, klubb, personnummer, IdrottsID, adress, telefonnummer 

och e-post.  

 

My Club sparar namn, klubb personnummer, adress, telefonnummer, e-post, 

grupptillhörighet. 

 

Medlemsförteckningen på webben sparar åkarens & dess vårdnadshavares namn, 

adress, telefonnummer, mobilnummer samt e-postadress/er. Endast personnummer 

på åkaren. 

 

 

 



 

Medlemsförteckning i bokföringssystemet lagrar: Kundnummer, namn och adress. 

 

IndTA lagrar namn, klubb, personnummer och klarade test samt vilken tävlingsklass 

åkaren tillhör. IndTA lagrar även information om åkarens licens. 

 

Laglig grund: Fullgöra våra skyldigheter mot åkare, mot klubben (för att få 

ekonomiskt stöd, samt för att kunna sköta vår ekonomi). 

Intresseavvägning när det gäller föräldrar, för att kunna nå dessa vid behov samt för 

kommunikation då vissa åkare är för unga för direkt kommunikation. 

Lagringstid: Bokföringen 7 år, annars tas all information bort när åkaren slutar. 

IdrottOnline sparar i 24 månader efter inskickat för LOK-stöd. 

 

Tävlingar 

Egna tävlingar: 

Vid anmälan till tävling registreras de uppgifter om åkaren som finns registrerade i 

IndTA. Detta för att vi ska kunna anmäla åkaren i rätt klass och för att kunna 

kontrollera så att åkaren har en giltlig licens. När startlistor inför en tävling är gjorda 

läggs dessa ut på klubbens hemsida med för- och efternamn på åkaren, vilken klubb 

åkaren tillhör samt i vilken klass åkaren ska tävla. Detta görs enligt SKFs regler för 

tävlingsarrangörer. I inbjudan till en tävling står det också att vid anmälan till tävling 

så godkänner man att åkarens namn, klubb och tävlingsklass publiceras på 

Landvetter KKs hemsida. 

Externa tävlingar: 

Vid anmälan till tävling så använder den som anmäler sig av de uppgifter som finns 

om åkaren i IndTA. Därefter kommer informationen till arrangerande klubb som 

registrerar de tävlande med namn, klubbtillhörighet samt tävlingsklass. När 

startordningar och uppvärmningsgrupper är klara läggs dessa ut på arrangörens 

hemsida.  Detta helt enligt SKFs regler för arrangörer av tävlingar. I inbjudan till en 

tävling så står det också att vid anmälan till tävling godkänner man att åkarens 

namn, klubb och tävlingsklass publiceras för allmänheten. 

 

Laglig grund: Fullgöra skyldighet samt intresseavvägning och eller samtycke vid 

publicering på internet. 

Lagringstid: Max 12 månader efter tävlingen är genomförd (Egen tävling). Extern 

tävling hanterar inte vi, vänligen se arrangerande klubbs villkor. 

 

 

 



 

Cafeterialistor/Arbetslistor vid tävling 

Dessa listor innehåller namn på åkare och ev telefonnummer. De anslås i cafeterian 

och på webben vid arrangemang.  

 

Laglig grund: Intresseavvägning, för att veta vem som skall göra vad och när. 

Telefonnummer är för att nå den person som har ett visst pass. 

Lagringstid: Listorna slängs så fort de är inaktuella, lagras i dator hos administratör 

till dess att vi har nästa arrangemang, eller nästa termin för cafeteriabemanning. 

 

Tester 

Vi har testkort på samtliga åkare i klubben. Dessa används varje gång det är test och 

det klarade testet skrivs in på kortet och attesteras av domaren som bedömde testet 

godkänt. Testerna lagras även i IndTA. 

 

Laglig grund: Fullgöra våra skyldigheter 

Lagringstid: Till åkaren ber att få dem till sig.  

 

Bilder 

Åkaren och dess föräldrar samtycker till om vi får publicera bilder på vår hemsida 

eller Facebook. När vi publicerar bilder kommer bild, namn och klubbtillhörighet 

synas. Vi publicerar inga åkare där vi inte fått samtycke om inte klubben anser att en 

bild kan publiceras då åkarens/åkarnas ansikte är tydliga. 

 

Laglig grund: Samtycke, åkare/föräldrar kan när som helst återkalla samtycke. 

Meddela oss via nedan kontaktuppgifter. Intresseavvägning, se ovan. 

Lagringstid:  På webben, tills vi publicerar annan bild och på Facebook enligt deras 

regelverk. 

 

IdrottOnline 

Idrottonline används för att hantera medlemsuppgifter och närvaroregistrering. 

IdrottOnline importerar/exporterar åkares personuppgifter till IndTA. Det innebär att 

Landvetter konståkningsklubb har gett SKF möjlighet att se åkarnas personuppgifter. 

 

Laglig grund: Fullgöra våra skyldigheter mot åkare, klubben, RF, SKF samt Härryda 
kommun för att kunna rapportera medlemsstatistik, anmäla till tävlingar samt att få 
ekonomiskt stöd. 
Lagringstid: IdrottOnline sparar i 24 månader efter inskickat för LOK-stöd. 

 

 



 

My Club 

My Club används för att hantera medlemsuppgifter, närvaroregistrering, 

gruppindelning, e-post utskick, faktureringsutskick.  My Club exporterar åkares 

personuppgifter till Idrottonline. 

 

Laglig grund: Fullgöra våra skyldigheter mot åkare, klubben, RF, SKF samt Härryda 
kommun för att kunna rapportera medlemsstatistik, samt att få ekonomiskt stöd. 
Lagringstid: My Club sparar uppgifter i 12 månader efter avslutat medlemskap. 

 

Försäkringar, Pensum  

Pensum används för att hantera licenser. I licensen finns en olycksfallsförsäkring som 

omfattar samtliga licenserade åkare. Landvetter konståkningsklubb har även en 

gruppförsäkring för samtliga olicensierade medlemmar. Denna försäkring utgår från 

medlemsregistret i IdrottOnline. 

 

Laglig grund: Fullgöra våra skyldigheter mot åkare. 

Lagringstid: IdrottOnline sparar i 24 månader efter inskickat för LOK-stöd. 

 

Försäkringar, Folksam  

Folksam används för att hantera en gruppförsäkring för samtliga olicensierade 

medlemmar, samt våra tränare. 

 

Laglig grund: Fullgöra våra skyldigheter mot åkare. 

Lagringstid: Vi lagrar bara uppgifter så länge åkaren/tränaren är aktiv i föreningen. 

 

Personal 

Vi hanterar personuppgifter som namn, adress, personnummer, lön, skatt och 

socialaavgifter samt lämnar uppgifter vidare till berörda myndigheter. 

 

Laglig grund: Fullgöra våra skyldigheter samt rättsliga anspråk från myndigheter. 

Lagringstid: Under anställningsperioden och därefter 7 år för bokföring och ev frågor 

från myndigheter. 

 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? 

Vi samlar endast in uppgifter direkt från dig som är åkare (18 år och äldre) eller din/dina 

vårdnadshavare när du är yngre. 

 

 

 



 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 

Vi kommer att dela information om dig som är medlem i Landvetter KK till följande:  

 Göteborgs Konståkningsförbund (GKF) 

 Svenska Konståkningsförbundet (SKF) 

 IndTA 

Anmälan till tävling 

 Riksidrottsförbundet (RF) 

 IdrottOnline  

Från  IdrottOnline hämtas LOK-stöd och  statligt stöd, 

 SISU 

 Pensum 

 Folksam 

 Domare och tävlingsarrangörer 

 Myndigheter (Skatteverket, polis eller andra myndigheter) 

 

De företag, organisationer som vi delar dina uppgifter med enligt ovan är självständigt 

personuppgiftsansvariga. Att de är självständigt ansvariga innebär att det inte är vi som styr 

över hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.  

När vi delar dina personuppgifter med ovan företag/organisationer så är det deras 

integritetspolicy som styr hur de hanterar dina uppgifter. 

 

Marknadsföring från tredje part 

Landvetter KK kommer inte att dela uppgifter med tredje part i marknadsföringssyfte. Skulle 

vi få reklam som styrelsen tycker är något som skall komma alla till dels, kommer styrelsen 

ombesörja att det skickas ut.  

 

Var behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna 

IT system finns inom EU/EES. För de ungdomar som tävlar internationellt kommer vi dock att 

leverera data till ansvariga för tävlingen eller SKF. Vi garanterar inte hur mottagande 

tävlingsarrangör hanterar dina uppgifter.  

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive 

ändamål och gällande lagkrav.  

 Så länge du är aktiv i föreningen, antingen som åkare vårdnadshavare eller 

stödmedlem 

 När du slutar kommer vi avsluta dina konton på IdrottOnline, våra interna system 

mm 

 Testkort, lagras hos oss till du begär att få dem till dig 



 

 Bokföring både i pappersform och i bokföringssystem 7 år, eller gällande 

Bokföringslag 

 

Vad har du för rättigheter som registrerad? 

 
Rätt att få tillgång till din data (sk registerutdrag) 
Du kan när som helst, kostnadsfritt en gång per år, begära ut information om vilka 
personuppgifter som finns lagrade hos oss och varifrån dessa uppgifter inhämtats samt 
ändamålet med behandlingen. Begäran skall vara skriftlig och skickas till klubben,  se nedan 
uppgifter. Vår ambition är att du skall få svar inom 30 dagar. 

Rätt till rättelse  
Du har rätt att närhelst få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad. 
Ta bara kontakt med oss enligt . 

Rätt att begränsa  
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt: 

 Om du anser att vi har felaktiga uppgifter om dig 

 Behandlingen är olaglig 

 Vi behöver inte längre uppgifterna för vårt ändamål och enligt vårt regelverk skall vi 
radera din information men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande 
eller försvara ett rättsligt anspråk. 

 Rätt att invända, du har rätt att invända mot behandling som vi gör om den lagliga 
grunden för din behandling är intresseavvägning. 

Rätten att bli raderad (rätten att bli glömd) 
 Om du inte lägre vill att vi lagrar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade 
förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock 
finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera 
delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlig lag att 
hålla.  

Rätt till dataportabilitet 
Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överfört till dig själv eller en ny 
personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit 
nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett 
ogynnsamt sätt. 

Rätt att återkalla samtycke             
Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du gett oss, detta kan du 
göra genom att kontakta oss, se nedan kontaktuppgifter. 

Rättigheter vid profilering  
Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling 
och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig.  
Detta gäller dock inte: 

 om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig, 

 om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning, 



 

 eller om du har samtyckt till behandling. 

 

Vad är cookies och hur använder vi det? 

Vi använder cookies på vår hemsida. Vänligen läs om vår cookie-hantering i cookie-

dokumentet. 

 

Sociala medier, länkar 
Klubben använder Facebook och hemsida som sociala medier, dessa kan innehålla länkar till 
andra webbplatser vilka inte är under vår kontroll. Vi tar därför inte ansvar för hur dessa 
webbplatser eller sociala medier hanterar personuppgifter. Det är viktigt att ni själva sätter 
er in i de olika sidornas personuppgiftspolicys. 
 

Hur skyddas dina personuppgifter? 

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till 

personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina 

personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, 

förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina 

personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. 

 

Ändrade integritetsvillkor  

Landvetter KK kan komma att ändra dess villkor på grund av ändrad lagstiftning eller 

motsvarande skäl. Vi rekommenderar dig att löpande hålla dig underrättad om vad som 

gäller genom att läsa våra villkor på www.landvetterkk.com Är det större förändringar 

gällandes vår hantering kring personuppgifter kommer vi maila ut detta till våra medlemmar 

och för personer under 18 år, dess föräldrar. 

 

Datainspektionen  

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som 

anser att Landvetter KK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett 

klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se. 

 

Kontaktuppgifter 

Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss: 

 

Landvetter Konståkningsklubb 

Box 53 

438 22  LANDVETTER 

Organisationsnummer: 852000-4097 

 

Mailadress:  

styrelse@landvetterkk.com 



 

ordflkk@gmail.com 
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