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Ältens fiskeklubbs personuppgiftspolicy  
Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och 

med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). På 

Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen: 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen  

Ältens fiskeklubb, org.nr. 802403-7379, c/o Sten Fogelström, Älta Strandväg 61, 138 33 Älta, ansvarar 

för behandlingen av personuppgifter som lämnas till Ältens fiskeklubb av en enskild i samband med 

t.ex. ansökan om medlemskap och i samband med anmälan till aktiviteter och tjänster som erbjuds 

av fiskeklubben.  

Personuppgifter medlemskap  

I vilket syfte behandlar vi personuppgifter  

Vi behandlar personuppgifter för att hantera ditt medlemskap i Ältens fiskeklubb. Inga 

personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag. 

Vilka personuppgifter lagrar vi  

Ältens fiskeklubb hämtar in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, födelseår, 

postadress, e-postadress samt telefonnummer.  

Hur länge lagrar vi personuppgifter  

Ältens fiskeklubb lagrar dina uppgifter i medlemsregistret så länge ditt medlemskap är aktivt. Inga 

personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag. 

Se och ändra dina uppgifter  

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Ältens fiskeklubb. Där 

kan du också begära rättelse om någon uppgift du skulle vilja ändra.  

Personuppgifter övrig verksamhet  

Villkor för registrering och deltagande på aktiviteter  

Som deltagare på aktiviteter godkänner du att Ältens fiskeklubb sparar och lagrar dina 

personuppgifter. Detta är nödvändigt för att Ältens fiskeklubb ska kunna verka i enlighet med Ältens 

fiskeklubbs syfte och mål, vilka framgår av fiskeklubbens stadgar. Genom din anmälan samtycker du 

till att Ältens fiskeklubb hanterar dina personuppgifter enligt klubbens personuppgiftspolicy. 

I vilket syfte lagrar vi personuppgifter  

Ältens fiskeklubb lagrar dina personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att 

lämna dina personuppgifter godkänner du att Ältens fiskeklubb lagrar och behandlar dessa, dels med 

fullgörande av avtal och dels med Ältens fiskeklubbs berättigade intresse som rättslig grund (i 

medlemskapet är den rättsliga grunden samtycke).  

Vid olika typer av möten sparas även vissa uppgifter i olika typer av dokument. Exempel på 

personuppgifter som lagras i dokument kan vara personuppgifter i protokoll och i 

verksamhetsberättelsen inför årsmöten.  
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Vilka personuppgifter lagrar vi  

De uppgifter som vi lagrar är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter . Oftast fyller du 

själv i de uppgifter som vi efterfrågar. De uppgifter som vi samlar in är de uppgifter som vi lagrar.  

Om du väljer att kommunicera med Ältens fiskeklubb via t.ex. via post, i samtal och e-post så 

hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t.ex. namn och kontaktuppgifter, information om 

din synpunkt, fråga eller ditt ärende. Vi hanterar dina personuppgifter för att besvara frågor och 

hantera ditt ärende. Rättslig grund för denna hantering av dina personuppgifter är vårt berättigade 

intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).  

Hur länge lagrar vi personuppgifter  

Ältens fiskeklubb lagrar dina uppgifter så länge dina personuppgifter har någon typ av koppling i 

Ältens fiskeklubbs verksamhet. Lagringstiden varierar. Vissa uppgifter raderas aldrig, såsom 

tävlingsresultat eller anmälningar till tävlingar och aktiviteter. Personuppgifter i fiskeklubbens 

protokoll raderas inte då protokollen sparas för alltid av historiska skäl. Övriga personuppgifter 

sparas under olika tid beroende på uppgiften.  

På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade 

informationen  

Vi lagrar personuppgifter på våra datorer och servrar, i molntjänster och i arkiv (fysisk 

pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av behörig personal, styrelsemedlemmar, 

funktionärer med flera.  

Revidering av denna text  

Vid olika förändringar som rör och påverkar Ältens fiskeklubb och vår verksamhet kan denna text 

behövas revideras. Ältens fiskeklubbs verksamhet påverkas till exempel av lagar, stadgar, regler och 

beslut. När förändringar sker som medför att Ältens fiskeklubb behöver anpassa hantering och 

rutiner kring lagring av personuppgifter kan även denna text behöva viss revidering. Om revidering av 

denna text behöver göras meddelas detta i anknytning till texten.  

Kontakt Ältens fiskeklubb  

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Ältens fiskeklubb, 08-

773 06 72 eller info@altensfiskeklubb.se. Du har alltid har rätt att stoppa Ältens fiskeklubbs lagring 

och behandling av dina personuppgifter om dessa inte längre är nödvändiga för klubbens 

verksamhet. Du har även laglig rätt att årligen få information om behandlingen av dina 

personuppgifter. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:  

Ältens fiskeklubb, c/o Sten Fogelström, Älta Strandväg 61, 138 33 ÄLTA 

Tycker du att Ältens fiskeklubb hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till 

Datainspektionen. 


