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GDPR-information från Sandareds TK 

GDPR innebär stärkta rättigheter för den enskilde och syftar till att stärka den personliga 

integriteten. Det kommer att innebära förändringar för verksamheter som behandlar 

personuppgifter. 

Det ökar också kraven på en bättre kontroll över vilka personuppgifter som behandlas och 

hur behandlingen får utföras. Reglerna gäller alla, såsom myndigheter, företag, kommuner 

och föreningar som Sandareds TK 

För att klubben ska få behandla personuppgifter måste det alltid finnas en rättslig grund. Det 

kan ske i form av samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, skydd för grundläggande intressen, 

uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. 

Vem är personuppgiftsansvarig för vår verksamhet? 

Sandareds TK är som förening personuppgiftsansvarig. Det är styrelsen som ytterst ansvarar 

för att föreningen följer lagen. Det är alltså aldrig en person som är formellt ansvarig. 

Lagliga grunder som är mest aktuella för Sandareds TK 

Rätten att hantera personuppgifter kan grunda sig på samtycke, avtal, lag, allmänt intresse, 

skydd för grundläggande intresse och myndighetsutövning 

De huvudsakliga grunderna för att bearbeta personuppgifter för Sandareds TK är främst avtal 

och samtycke. Vi ser föreningens stadgar som ett avtal med medlemmarna. Det innebär att 

vår vanliga medlemshantering baseras på avtal. I de fall vi genomför särskilda evenemang 

grundar vi bearbetningen av personuppgifter efter samtycke. 

För anställda utgör grunden ofta lagar som till exempel skattelagstiftningen. 

Vilka personuppgifter hanterar vi och hur? 

De personuppgifter vi hanterar är huvudsakligen kopplade till medlemskapet i föreningen. 

Det handlar främst om namn, personnummer, adresser, telefonnummer och mailadress. 

Detta är nödvändigt för att kunna hålla ett medlemsregister, kontakta medlemmar, 

rapportering till riksförbundet. Vidare använder vi informationen för egen administration 

såsom träningsschema, deltagandelistor vid läger och andra aktiviteter, 



 

 

tävlingsdokumentation såsom lottningar och resultatlistor samt för att söka bidrag såsom 

aktivitetsbidrag mm 

Vi hanterar era uppgifter huvudsakligen i vårt medlemsregister, bokningssystem 

ekonomisystem, mailsystem och aktivitetsredovisningar till kommunen mm. Vi undviker i 

största möjliga mån att hantera känsliga personuppgifter men det kan dock förekomma 

såsom uppgifter om allergier i samband med läger. För hanteringen av uppgifterna i vårt 

medlemsregister och bokningssystem har vi avtalat med MatchI att de är vårt 

personuppgiftsbiträde. Det innebär att de är ansvariga för att den information vi hanterar i 

systemet hanteras enligt gällande lag.  

Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem. Vi publicerar och arkiverar vissa 

personuppgifter i resultatlistor och liknande. I vårt informationsflöde på vår webbplats, 

instagram och facebook förekommer också personuppgifter främst i form av fotografier men 

även namn. Dessa sparas dock under begränsad tid. 

Sandareds TK kan komma att dela dina uppgifter med svenska tennisförbundet, 

försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter. 

Vill du inte att vi ska hantera dina personuppgifter så ber vi dig att meddela oss på 

info@sandsaredstk.com 

 

För Sandareds TK 

 

 

Johan Löwenadler Davidsson 

Ordförande 

 


