
Datahantering i Värnamo Frisksportklubb och 
Värnamo Frisksportungdom 
Bakgrund  
Frisksport, likt många andra, behöver rätta sig efter dataskyddsförordningen (GDPR) 
som omfattar behandling av personuppgifter. Frisksport är en organisation som 
består av förbund, distrikt och klubbar. Här nedan hittar du Värnamo Frisksportklubb 
och Värnamo Frisksportungdoms policy för datahantering. 

Medlemskap  
När du blir medlem hos oss blir du medlem i Värnamo Frisksportklubb (VFK) och om 
du är under 26 år gammal även i Värnamo Frisksportungdom (VFU).  

VFK är också ansluten till Smålands frisksportdistrikt och Svenska 
Frisksportförbundet.  VFU är ansluten till Smålands Frisksportungdom och 
Frisksportens ungdomsförbund.  

Du som medlem har rätt att veta vilken information vi samlar om dig, och vad den 
används till. 

Policy Värnamo Frisksportklubb:  

Värnamo Frisksportklubb  (organisationsnummer 802458-2416)) är personuppgiftsansvarig för de 
uppgifter du lämnar till oss. Vi samlar dina personuppgifter i våra medlemsregister och i 
fakturajournaler. De personuppgifter som vi behandlar är personnummer (alternativt födelsedata) 
namn, adress, e-postadress och telefonnummer, bankkontonummer (endast i de fall att du har ett 
förtroendeuppdrag som kräver ersättning eller arvode) samt om du gått kurser inom områden 
relevanta för klubben. I vissa fall sparas även bilder på dig från vår verksamhet. 

Klubben 

• samlar in de personuppgifter som behövs i syfte att uppfylla kraven för statsbidrag, 
förvalta klubbens tillgångar, dela ut medlemstidning, skicka information till medlemmar, 
göra närvaroregistrering, marknadsföra klubbaktiviteter och registrera vilka kurser 
medlemmar har gått. 

• informerar medlemmar hur deras uppgifter hanteras, vilka uppgifter det handlar om och 
varför de samlas. 

• förvarar och hanterar uppgifterna på ett säkert sätt. Det gäller både digitala 
medlemsregister, utskrivna listor eller andra dokument med personuppgifter.  

• hanterar och använder enligt särskilda bestämmelser bilder från verksamheten där 
medlemmar är med. 

• delar nödvändiga uppgifter med godkända samarbetsorganisationer, som förbund och 
distrikt, samt uppgifter aktuella för vissa arrangemang. 

• delar nödvändiga uppgifter med revisor. 
 
Alla uppgifter som klubben samlar in finns i medlemsregistret MyClub och IdrottOnline. De enda 
som kommer åt alla de personuppgifter vi har om dig är förtroendevalda och anställda med 
uppdrag att sköta medlemsregister i aktuella klubbar, distrikt och förbund. Vissa personer som 
ansvarar för närvaroregistrering, utbildningar eller arrangemang har tillgång till de uppgifter som 
erfordras för den uppgift de ska sköta. Personer med uppdrag att sköta personuppgifter har 



endast tillgång till de nödvändiga uppgifterna och är ansvariga för att detta sker på ett säkert sätt. 
Vi delar aldrig dina personuppgifter med någon tredje part och de används inte till extern 
marknadsföring i någon form. 

Exempel på behöriga som hanterar personuppgifter:  

• Kanslipersonal för utskick av nyhetsbrev och medlemstidning.  
• Personer som hanterar försäkringsärenden i förbundet eller klubben. 
• Förtroendevalda som är ansvariga för medlemsavgifter och utbetalningar av exempelvis 

löner och arvoden.  
• Personer som arrangerar resor, läger eller kurser inom Frisksport. 
• Klubbens bankkontakter gällande nödvändig information om företrädare och 

firmatecknare. 
• Personer med uppdrag att sköta närvaroregistrering eller ansökan om bidrag i klubb och 

förbund. 
• Personer som hanterar webbhotell som används av förbund och klubbar. 

 
Vi samlar in de personuppgifter som behövs för att utföra vårt uppdrag gentemot dig som medlem 
och för att ge dig den information du behöver. Du har rätt att neka mot att vi sparar dina uppgifter, 
men på grund av de krav vi har på oss från stat och kommun på medlemsregistrering kan du inte 
kvarstå som medlem i klubben om du inte vill dela dina personuppgifter med oss. Genom 
inbetalning av medlemsavgiften godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. 

Du kan när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter 
är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Om 
du är missnöjd med hur vi hanterar dina uppgifter kan du kontakta vår kontaktperson. Du har 
också rätt att lämna in klagomål till Integritetsmyndigheten (IMY). 

Lagring av personuppgifter 
Personuppgifter som samlas in i klubbens medlemsregister sparas så länge du är medlem i 
klubben. När du slutar betala medlemsavgift är du inte medlem längre, men personuppgifterna 
ligger kvar i klubbens register i maximalt 1,5 år till. Detta för att säkerställa att bidragsansökningar 
för föregående aktivitetsår hinner skickas och för att du som betalar in medlemsavgift lite senare 
under verksamhetsåret ska hinna göra detta utan att alla dina uppgifter försvinner direkt. 

Rensningen av medlemsregistret MyClub sköts centralt av förbundskansliet. Uppgifter i 
IdrottOnline rensas av den person i klubben som ansvarar för medlemsregister, enligt samma 
rutiner som i MyClub. 

Bilder 
Du som är medlem godkänner genom medlemskapet, om du inte specifikt anger annat, att 
klubben använder och sparar bilder på dig från verksamheten. Detta gäller bilder på avstånd, på 
stora grupper eller där ansiktet inte syns, där endast du själv eller någon närstående skulle känna 
igen dig. Bilderna används på hemsida, på klubbens sociala medier, i utskick, i trycksaker och i 
marknadsföring på olika sätt. I de fall att klubben ska ta nära bilder specifikt på dig, som 
porträttbilder eller andra bilder där du är i fokus, ska du tillfrågas och informeras om syftet med 
bilden. Om du är under 15 år ska vårdnadshavare tillfrågas gällande närbilder. 

Klubben strävar efter att bilder som samlas in på barn i verksamheten används i maximalt tre år 
efter att bilden togs. Därefter tillfrågas vårdnadshavare (eller personen själv) om bilden ska 
fortsätta användas. 



Om du kommit med på en bild från verksamheten men inte vill att bilden visas kan du alltid 
begära att den raderas från platsen där den används. Om bilden används på en tryckt sak ska 
alla kopior av denna trycksak förstöras.  

Bilder från verksamheten som sparas och används av klubben ska behandlas som 
personuppgifter och bara finnas tillgängliga för personer som har ansvar för dessa. En person i 
klubben kan utses som ansvarig för bilder av styrelsen. 

Skyddad identitet 
Om du har skyddad identitet och vill vara medlem i vår klubb kan dina uppgifter behöva hanteras 
med särskild beaktning enligt riktlinjer från Skatteverket. Sådana fall hanteras enskilt, och 
klubben kan behöva kontakta förbundskansliet om råd. Om du har skyddad identitet och vill vara 
medlem kan du kontakta klubbens kontaktperson för uppgifter. 

Säkerhet 
För personuppgifterna ska hanteras säkert har vi följande rutiner: 

• Endast personer som behöver ha tillgång till personuppgifter och som är utsedda av 
styrelsen får hantera personuppgifter. 

• Hanterar så långt det är möjligt endast personuppgifter i medlemsregistret, och skickar 
inte listor eller andra dokument via mail om det inte är absolut nödvändigt. 

• När personer som hanterar medlemsregister byts ut byts även lösenord till registren. 
• Antivirusprogram används på datorer där medlemsregistret sköts. 
• Personer som sköter närvaroregistrering har endast tillgång till de allra nödvändigaste 

uppgifterna. Eventuella inloggningsuppgifter till närvaroregistrering byts alltid när en 
person som sköter närvaroregistrering avslutar sitt uppdrag. 

Vid personuppgiftsincident 
I händelse av dataintrång, borttappade medlemslistor eller annat fall där personuppgifters 
säkerhet misstänks ha äventyrats ska detta anmälas till integritetsmyndigheten (IMY) inom 72 
timmar. 

Regelbunden uppdatering 
Datapolicyn behandlas och antas på nytt på ett styrelsemöte varje år. Detta för att försäkras att 
policyn följs och för att kontaktuppgifter ska vara korrekta.  

Tillgänglighet 
Policyn ska finnas tillgänglig för medlemmar att läsa, på hemsida eller i medlemsregister. I 
samband med att en person blir medlem ska informationen finnas tillgänglig att läsa.  

Kontakt 
Du kan alltid kontakta klubbens kontaktperson för personuppgifter via epost 
varnamo@frisksport.se för frågor om personuppgifter. Du kan också kontakta förbundskansliet på 
kansli@frisksport.se för att få mer information. 

Policy Värnamo Frisksportungdom:  

Värnamo Frisksportungdom (organisationsnummer 802490-1210)) är personuppgiftsansvarig för 
de uppgifter du lämnar till oss. Vi samlar dina personuppgifter i våra medlemsregister och i 
fakturajournaler. De personuppgifter som vi behandlar är personnummer (alternativt födelsedata) 
namn, adress, e-postadress och telefonnummer, bankkontonummer (endast i de fall att du har ett 
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förtroendeuppdrag som kräver ersättning eller arvode) samt om du gått kurser inom områden 
relevanta för klubben. I vissa fall sparas även bilder på dig från vår verksamhet. 

Klubben 

• samlar in de personuppgifter som behövs i syfte att uppfylla kraven för statsbidrag, 
förvalta klubbens tillgångar, dela ut medlemstidning, skicka information till medlemmar, 
göra närvaroregistrering, marknadsföra klubbaktiviteter och registrera vilka kurser 
medlemmar har gått. 

• informerar medlemmar hur deras uppgifter hanteras, vilka uppgifter det handlar om och 
varför de samlas. 

• förvarar och hanterar uppgifterna på ett säkert sätt. Det gäller både digitala 
medlemsregister, utskrivna listor eller andra dokument med personuppgifter.  

• hanterar och använder enligt särskilda bestämmelser bilder från verksamheten där 
medlemmar är med. 

• delar nödvändiga uppgifter med godkända samarbetsorganisationer, som förbund och 
distrikt, samt uppgifter aktuella för vissa arrangemang. 

• delar nödvändiga uppgifter med revisor. 
 
Alla uppgifter som klubben samlar in finns i medlemsregistret MyClub och IdrorrOnline. De enda 
som kommer åt alla de personuppgifter vi har om dig är förtroendevalda och anställda med 
uppdrag att sköta medlemsregister i aktuella klubbar, distrikt och förbund. Vissa personer som 
ansvarar för närvaroregistrering, utbildningar eller arrangemang har tillgång till de uppgifter som 
erfordras för den uppgift de ska sköta. Personer med uppdrag att sköta personuppgifter har 
endast tillgång till de nödvändiga uppgifterna och är ansvariga för att detta sker på ett säkert sätt. 
Vi delar aldrig dina personuppgifter med någon tredje part och de används inte till extern 
marknadsföring i någon form. 

Exempel på behöriga som hanterar personuppgifter:  

• Kanslipersonal för utskick av nyhetsbrev och medlemstidning.  
• Personer som hanterar försäkringsärenden i förbundet eller klubben. 
• Förtroendevalda som är ansvariga för medlemsavgifter och utbetalningar av exempelvis 

löner och arvoden.  
• Personer som arrangerar resor, läger eller kurser inom Frisksport. 
• Klubbens bankkontakter gällande nödvändig information om företrädare och 

firmatecknare. 
• Personer med uppdrag att sköta närvaroregistrering eller ansökan om bidrag i klubb och 

förbund. 
• Personer som hanterar webbhotell som används av förbund och klubbar. 

 
Vi samlar in de personuppgifter som behövs för att utföra vårt uppdrag gentemot dig som medlem 
och för att ge dig den information du behöver. Du har rätt att neka mot att vi sparar dina uppgifter, 
men på grund av de krav vi har på oss från stat och kommun på medlemsregistrering kan du inte 
kvarstå som medlem i klubben om du inte vill dela dina personuppgifter med oss. Genom 
inbetalning av medlemsavgiften godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. 

Du kan när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter 
är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Om 
du är missnöjd med hur vi hanterar dina uppgifter kan du kontakta vår kontaktperson. Du har 
också rätt att lämna in klagomål till Integritetsmyndigheten (IMY). 

Lagring av personuppgifter 



Personuppgifter som samlas in i klubbens medlemsregister sparas så länge du är medlem i 
klubben. När du slutar betala medlemsavgift är du inte medlem längre, men personuppgifterna 
ligger kvar i klubbens register i maximalt 1,5 år till. Detta för att säkerställa att bidragsansökningar 
för föregående aktivitetsår hinner skickas och för att du som betalar in medlemsavgift lite senare 
under verksamhetsåret ska hinna göra detta utan att alla dina uppgifter försvinner direkt. 

Rensningen av medlemsregistret MyClub sköts centralt av förbundskansliet. Uppgifter i 
IdrottOnline rensas av den person i klubben som ansvarar för medlemsregister, enligt samma 
rutiner som i MyClub. 

Bilder 
Du som är medlem godkänner genom medlemskapet, om du inte specifikt anger annat, att 
klubben använder och sparar bilder på dig från verksamheten. Detta gäller bilder på avstånd, på 
stora grupper eller där ansiktet inte syns, där endast du själv eller någon närstående skulle känna 
igen dig. Bilderna används på hemsida, på klubbens sociala medier, i utskick, i trycksaker och i 
marknadsföring på olika sätt. I de fall att klubben ska ta nära bilder specifikt på dig, som 
porträttbilder eller andra bilder där du är i fokus, ska du tillfrågas och informeras om syftet med 
bilden. Om du är under 15 år ska vårdnadshavare tillfrågas gällande närbilder. 

Klubben strävar efter att bilder som samlas in på barn i verksamheten används i maximalt tre år 
efter att bilden togs. Därefter tillfrågas vårdnadshavare (eller personen själv) om bilden ska 
fortsätta användas. 

Om du kommit med på en bild från verksamheten men inte vill att bilden visas kan du alltid 
begära att den raderas från platsen där den används. Om bilden används på en tryckt sak ska 
alla kopior av denna trycksak förstöras.  

Bilder från verksamheten som sparas och används av klubben ska behandlas som 
personuppgifter och bara finnas tillgängliga för personer som har ansvar för dessa. En person i 
klubben kan utses som ansvarig för bilder av styrelsen. 

Skyddad identitet 
Om du har skyddad identitet och vill vara medlem i vår klubb kan dina uppgifter behöva hanteras 
med särskild beaktning enligt riktlinjer från Skatteverket. Sådana fall hanteras enskilt, och 
klubben kan behöva kontakta förbundskansliet om råd. Om du har skyddad identitet och vill vara 
medlem kan du kontakta klubbens kontaktperson för uppgifter. 

Säkerhet 
För personuppgifterna ska hanteras säkert har vi följande rutiner: 

• Endast personer som behöver ha tillgång till personuppgifter och som är utsedda av 
styrelsen får hantera personuppgifter. 

• Hanterar så långt det är möjligt endast personuppgifter i medlemsregistret, och skickar 
inte listor eller andra dokument via mail om det inte är absolut nödvändigt. 

• När personer som hanterar medlemsregister byts ut byts även lösenord till registren. 
• Antivirusprogram används på datorer där medlemsregistret sköts. 
• Personer som sköter närvaroregistrering har endast tillgång till de allra nödvändigaste 

uppgifterna. Eventuella inloggningsuppgifter till närvaroregistrering byts alltid när en 
person som sköter närvaroregistrering avslutar sitt uppdrag. 

Vid personuppgiftsincident 
I händelse av dataintrång, borttappade medlemslistor eller annat fall där personuppgifters 
säkerhet misstänks ha äventyrats ska detta anmälas till integritetsmyndigheten (IMY) inom 72 
timmar. 



Regelbunden uppdatering 
Datapolicyn behandlas och antas på nytt på ett styrelsemöte varje år. Detta för att försäkras att 
policyn följs och för att kontaktuppgifter ska vara korrekta.  

Tillgänglighet 
Policyn ska finnas tillgänglig för medlemmar att läsa, på hemsida eller i medlemsregister. I 
samband med att en person blir medlem ska informationen finnas tillgänglig att läsa.  

Kontakt 
Du kan alltid kontakta klubbens kontaktperson för personuppgifter via epost 
varnamo@frisksport.se för frågor om personuppgifter. Du kan också kontakta förbundskansliet på 
kansli@frisksport.se för att få mer information. 
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