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Rosersberg Pistolskytteklubb – GDPR/Integritetspolicy v1.0  

Publicerad den 24 maj 2018 
 

Föreningen 

Rosersberg Pistolskytteklubb (802511-7113) bedriver träning och tävlingsverksamhet för sina 

medlemmar på flera skjutbanor inom området Tallmilan, Rosersberg. Under sommarsäsongen 

arrangeras träning och klubbtävlingsverksamhet flera gånger i veckan. Under vintersäsongen 

bedrivs luftpistolträning och tävling på tisdagskvällarna i vår luftskyttelokal. 

 

Föreningen är ansluten till, och bedriver pistolskytte i skyttegrenar inom: 

• Svenska Dynamiska Skytteförbundet (I.P.S.C. Sverige) 

• Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) 

• Svenska Svartkrutsskyttefederationen (SSSF) 

• Svenska Westernskytteförbundet (SWSF) 

 

Föreningen är en underförening till Rosersbergs Skytteförening. 

 

Bakgrund 

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny Dataskyddsförordning, även kallad GDPR (General Data 

Protection Regulation). Förordningen kommer att gälla som lag i Sverige och ersätta 

Personuppgiftslagen (PUL). GDPR reglerar hanteringen av personuppgifter. En personuppgift är en 

uppgift som kan identifiera en fysisk, levande person. 

 

Rosersberg PK respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter. Vi inhämtar uppgifter från 
dig och behandlar personuppgifter (till exempel namn, epost, mobilnummer) när du anmäler dig till en 
utbildning, blir medlem, betalar en avgift, anmäler dig till en tävling, begär ett intyg/registrerar 
resultat eller kompetensfordringar, när vi samarbetar eller när du kontaktar oss. 

 

Föreningen kommer inte sälja dina uppgifter till tredje part. Föreningen kommer att registrera de 
uppgifter som respektive förbund begär in för sin verksamhet i de system förbunden tillhandahåller. 

 

Samtycke 

Genom att erlägga medlemsavgift samtycker du till att få nödvändiga personuppgifter behandlade. 

 

Rättslig grund 

Den rättsliga grund på vilken vi behandlar personuppgifter är främjande av idrott, statistiska ändamål, 
historiskt värde och allmänt intresse. 
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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 

Intygshantering Avtal 

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal 

Sammanställning av resultat, statistik och uppföljning Allmänt intresse 

Utbildningar arrangerade av föreningen  Samtycke 

Kontakt med föreningen Intresseavvägning 

Besök på vår hemsida Intresseavvägning 

Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning alt. samtycke 

Tillträdesförbud Rättslig förpliktelse 

Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättslig förpliktelse 

 

Hur vi använder insamlad information 

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot 
medlemmarna. Rosersberg Pistolskytteklubb vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att för att begränsa 
och förhindra risker som är förknippade med behandling av personuppgifter. 

 

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. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift 
utifrån administrativa kostnader. 

 

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av 
personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår 
kommer uppgifterna att raderas. 

 

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 du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning 
eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina 
intressen 

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt 

 

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av 

personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen 
för att utöva dina rättigheter. 

 

Hur du kontaktar oss 

Rosersberg PK 

Box150 

195 24 Märsta 

 

Epost: styrelsen@rpk.se 


