
 
SOLNA KLÄTTERKLUBB  

Personuppgiftspolicy - GDPR 
 
GDPR, General Data Protection Regulation, gäller från och med 25e maj 2018 och             
ersätter tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Solna Klätterklubb har därför en policy          
för att följa de sju grundprinciperna som RIksidrottsförbundet arbetat fram för att            
hantera personuppgifter inom vår verksamhet. Vi värnar om era uppgifter och om det             
är något ni önskar skall korrigeras eller tas bort är det bara att återkomma till oss.                
Som medlem i vår förening där vi använder IdrottOnline kan du nå din profil - "Min                
sida". Kontakta oss om du saknar inloggningsuppgifter. ”Min sida” når du genom att,             
efter du loggat in, klicka på ditt namn i övre högra hörnet. 
 
Solna Klätterklubb arbetar utifrån följande punkter: 

1. Transparens – Styrelsen kommer informera samtliga medlemmar att Solna          
Klätterklubb kommer använda medlemmars personuppgifter för att administrera        
medlemskap, tillvarata medlemmarnas intressen samt fullgöra de skyldigheter        
som styrelsen har mot föreningens medlemmar. 

 
2. Ändamålsbegränsning – Styrelsen kommer endast använda medlemmars        

personuppgifter för de ändamålen presenterade i punkt 1. 
 
3. Uppgiftsminimering och riktighet – Styrelsen kommer endast använda de          

personuppgifter som är relevanta för att fylla de skyldigheter som styrelsen har            
mot föreningens medlemmar, se punkt 1. Det är också medlemmarnas          
skyldighet att informera styrelsen när personuppgifter ändras, och styrelsens         
ansvar att uppdatera samt regelbundet ta bort uppgifter på personer som ej            
längre är medlemmar i Solna Klätterklubb enligt punkt nedan. 

 
4. Lagringsbegränsning – Styrelsen kommer att radera medlemmars        

personuppgifter i enlighet med regler uppsatta genom Riksidrottsförbundet (RF)         
när de ändamål för vilka handlingarna inte längre är aktuella. 

 
Har du ytterligare frågor och funderingar kontakta oss enligt nedan, alternativt           
genomföra en orosanmälan via vår hemsida om det är så du anser att något har               
hanterats fel. 
 
För er som vill läsa mer om GDPR kan gå till RFs hemsida: 
http://www.rf.se/Personuppgifter/.  
 
Info@solnaklatterklubb.se 
www.solnaklatterklubb.se 
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