Integritetspolicy
Inom den ideella föreningen Markaryds Friluftsklubb, 929000-6429, förs ett par olika register för att hålla
reda på alla medlemmar. Den datalagring som sker är anpassad till den Dataskyddsförordning som gäller
från den 25 maj 2018.

Syfte
De register som omfattar information som berör personer förs för att föreningens aktiviteter ska vara
möjliga att utföra. Registren är därför lagliga ur förordningens synvinkel genom att de är nödvändiga för
verksamheten.

Innehåll
Personregistren innehåller minsta möjliga mängd uppgifter som behövs för varje registers syfte. De är där
lagliga ur förordningens synvinkel genom att inte innehålla onödig information.

Tidsspann
Registren vidmakthålls så länge som är nödvändigt. Tillfälliga register förstörs när aktiviteten de är
associerade med är avslutad. Personer som ingår i register som förs ”tills vidare” avförs från registren
senast två år efter det att informationen inte längre är nödvändig att behålla. Uppgifter som inte längre är
aktuella ändras så snart detta kommer till den registeransvariges kännedom. Registerhållningen är
därmed laglig ur förordningens synpunkt genom att inte innehålla uppgifter om personer eller felaktiga
uppgifter längre än nödvändigt.

Transparens
Den registrerade äger rätt att få reda på om han finns i registret och i så fall även erhålla ett utdrag ur
registret där det framgår vad som finns registrerat. Därmed uppfylls förordningens krav på insyn i
registret.

Typ av register
Föreningens register är av två typer.
1. Medlemsregister
2. Tävlingsregister

Medlemsregister (internt)

Syfte
Medlemsregistret förs av flera anledningar
1. Möjlighet att kontakta medlemmarna
2. Registrering av betalda medlemsavgifter
3. Kontroll av att person faktiskt är medlem och därmed röstberättigad vid årsmöte och liknande.

För att detta ska vara möjligt registreras


Kontaktinformation (namn, adress, telefonnummer, e-mailadress). Dessutom lagras information
som gör det möjligt att styra utskick med post så att boende på samma adress bara får ett
utskick.



Födelsedatum (för att beräkna rätt medlemsavgift) och år för senast betalda medlemsavgift.

Åtkomst och tillgänglighet
Registret hanteras normalt när uppgifter behöver ändras samt för körningar av krav på medlemsavgifter
och adresslappar för utskick.
Registret lagras på servrar och datorer som inte exponerar informationen mot internet.
Ansvarig för registret är medlemsansvarige.

Medlemsregister (externt)

Syfte
Det externa medlemsregistret som upprätthålls av Riksidrottsförbundet och hanteras via deras
webbportal Idrott Online finns också av flera skäl.
1. Statistik om antalet utövare för bidragsändamål etc.
2. Omfattning av kollektiva försäkringar.
3. Som grund till det deltagarregister som finns under Svenska Orienteringsförbundets webbportal
Eventor.
4. För att möjliggöra utdelning av inloggningsuppgifter till Idrott Online och Eventor.
5. Licenshantering
Personnumret finns här för att säkerställa att en medlem är en fysisk person. Det styr också registrets
automatiska hämtning av kontaktuppgifter från folkbokföringsregistret. Dessutom används personnumret
för att identifiera de som är medlemmar och därmed att de ska omfattas av de olika förbundens kollektiva
försäkring.
Det registreras även vilken idrott som medlemmen är aktiv i, exempelvis orientering, friidrott eller
skidåkning.

Åtkomst och tillgänglighet
Registret hanteras normalt när uppgifter behöver ändras samt för att generera årsrapporter till
riksförbunden.
Riksidrottsförbundet har kontroll över hur registret lagras rent tekniskt. Den enskilda föreningen får förlita
sig på att Riksidrottsförbundet har nödvändig kontroll på lagringen.
Åtkomst till registret har ordföranden, sekreteraren, medlemsansvarige och anmälningsansvariga.

Tävlingsregister
När tävlingar arrangeras upprättas ett temporärt register för deltagarna i tävlingen.

Upprättande
Registret skapas på webbportalen Eventor när det gäller orienteringstävlingar och i Neptrons webbportal
när det gäller löptävlingen England Runt. I Eventor lägger deltagarna själva in sig i registret när de anmäler
sig. Registret kopplas till det register som ligger under Idrott Online (se medlemsregister ovan) varför det
är möjligt att länka till den informationen. De som anmäler sig har dock bara tillgång till sin egen uppgift
eller om man är anmälningsansvarig i sin klubb så har man tillgång till klubbens uppgifter.
I Neptrons register lägger Markaryds FK:s anmälningsansvarige in deltagarna i webbportalen och de
uppgifter som läggs in är endast namn, klubbtillhörighet samt året man är född. Anmälningsansvarige har
även fått tillgång till mailadresser på de anmälda i och med att de har anmält sig till tävlingen.

Användning
Ungefär en vecka före en orienteringstävling överförs registret med deltagarna från webbportalen
Eventor till en dator som den administrativt ansvarige för tävlingen använder. Där tillförs uppgift om
exempelvis starttid vid tävlingen.
Under själva tävlingen arbetar ett antal tillfälligt delegerade arrangörer med att hantera
direktanmälningar, efteranmälningar, sträck- och sluttider och ev. korrigeringar av felaktiga data som
påpekas.
När det gäller löptävlingen England Runt överförs uppgifterna från den anmälningsansvarige till
webbportalen Neptron några dagar före tävlingsdagen och startlistor publiceras där. Under tävlingsdagen
hanterar personal från Neptron själva tidtagningssystemet men har då bara tillgång till namn,
klubbtillhörighet och ålder på löparna.

Avveckling
Resultaten av tävlingen laddas upp till webbportalen Eventor resp. webbportalen Neptron samt på
Markaryd FK:s hemsida där de blir publika. Kontrollen över resultatens tillgänglighet i Eventor och
Neptron ligger här hos respektive Riksidrottsförbund. Tävlingsregistret lever sedan vidare endast under
den tid som behövs för fakturering av deltagaravgifter. Under detta skede är det den dataansvarige och
kassören som har tillgång till uppgifter ur tävlingsregistret.
I och med att samtliga fakturor är betalda avvecklas registren, något som normalt sett sker efter några
månader. Mailadresserna till deltagarna i England Runt sparas till nästkommande år för att användas till
utskick av inbjudningar till det årets tävling.
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