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Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifer

Skåne-Hallands Danssportfrrbnd, 846501-9365, c/o Lillie-Ann Lindstrfm, 
Drottninggatan 131, 281 48 Hässleoolm nnedan kallad SHDSF) är personbppgiftsansvarig 
ffr reoandlingen av personbppgifter som sker inom ramen ffr SHDSFs verksamoet. I 
ffrekommande fall är SHDSF gemensamt personbppgiftsansvarig tllsammans med RF, 
SF oco IF. 

Varför behandlar vi dina personuppgiferr

Ffr att SHDSF ska kbnna redriva sin verksamoet reoandlas personbppgifter ffr olika 
ändamål kopplade tll verksamoeten. SHDSF fnns tll ffr sina medlemsffreningar vilket 
innerär att personbppgifter kommer att oanteras ffr att kbnna fbllfflja det stfd oco den
service SHDSF tlloandaoåller. Det oandlar exempelvis om tävlings- oco 
btrildningsadministraton, ekonomiska transaktoner oco statstk.

SHDSF är personbppgiftsansvarig ffr reoandlingen av de personbppgifter som sker vid:
 Hantering av medlemskap i SHDSF

 Ffrrbndsadministraton

 Deltagande oco administrering av SHDSFs btrildningsverksamoet

 Deltagande i tävlingsverksamoet

 SHDSFs arrangerade mftesplatser nbtfver tävling oco btrildning)

 Ansfkan oco oantering av ridrag

 Sammanställning av statstk oco bppffljning

 Kontakt med medlemsffreningar oco enskilda medlemmar i ffreningar

 Besfk på vår oemsida

 Pbrlicering av material på oemsida,  sociala medier oco i nyoetsrrev

Vilka delar vi personuppgifer  edr

SHDSF kan reofva dela personbppgifter med andra organisatoner inom idrottsrfrelsen, 
exempelvis Riksidrottsffrrbndet, distriktsidrottsffrrbnd oco/eller specialidrottsffrrbnd,
i syfte att kbnna fbllgfra våra åtaganden gentemot dig oco din idrottsffrening.

SHDSF kan komma att spara gemensamma dokbment, inneoållande dina 
personbppgifter, i tredje land. Detta sker då inom ramen ffr EU-US Privacy Soield.

Dina personbppgifter kommer inte att btsättas ffr abtomatserat reslbtsfattande. 
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Vilken laglig grund har vi för personuppgifsbehandlingr

SHDSF oar nedan sammanställt den lagliga grbnden ffr reoandlingen av personbppgifter
som sker inom SHDSFs verksamoet.

Ända ål  ed behandling Laglig grund

Hantering av medlemskap i SHDSF Avtal

Ffrrbndsadministraton Avtal

Deltagande oco administrering av SHDSFs 
btrildningsverksamoet

Allmänt intresse vid statsridrags-
fnansierad btrildning. Avtal ffr ev.

fvriga btrildningsaktviteter.

Deltagande i tävlingsverksamoet Avtal

Utrildningar arrangerade av SHDSF Allmänt intresse 

Kontakt med SHDSF Intresseavvägning

Besfk på vår oemsida Intresseavvägning

Utskick av nyoetsrrev Samtycke

Pbrlicering av material på oemsida, 
sociala medier oco i nyoetsrrev

Intresseavvägning eller samtycke ni
ffrekommande fall)

Hur länge sparar vi dina personuppgiferr

SHDSF kommer att genomffra en redfmning årsvis om ändamålet med reoandlingen av
personbppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med reoandlingen av 
personbppgifterna kvarstår kommer bppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har dur

Db som registrerad oar fera räägoeter som db rfr känna tll. Db oar rätt att få ett 
registerbtdrag avseende SHDSFs reoandling av dina personbppgifter. SHDSF ska vid 
regäran av registerbtdrag ffrse dig med en kopia av de personbppgifter som är bnder 
reoandling. Ffr eventbella ytterligare kopior som db regär får SHDSF ta bt en rimlig 
avgift btfrån administratva kostnader. 

Db oar i vissa fall även rätt tll dataportarilitet av personbppgifterna. 

Db oar rätt att få dina personbppgifter korrigerade om de är felaktga, ofbllständiga eller 
missvisande oco rätt att regränsa reoandlingen av personbppgifterna tlls de rlir 
ändrade.

Db oar bnder vissa omständigoeter rätt att rli raderad:
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 Om bppgifterna inte längre reofvs ffr de ändamål som de samlades in ffr
 Om reoandlingen grbndar sig på den enskildes samtycke oco db återkallar samtycket
 Om reoandlingen sker ffr direktmarknadsffring oco db motsätter sig att bppgifterna 

reoandlas
 Om db motsätter sig personbppgiftsreoandling som sker inom ramen ffr 

myndigoetsbtfvning eller efter en intresseavvägning oco det inte fnns reräägade 
skäl som väger tyngre än dina intressen

 Om personbppgifterna oar reoandlats olagligt
 Om radering krävs ffr att bppfylla en rättslig skyldigoet
 Om personbppgifterna avser rarn oco oar samlats in i samrand med att rarnet 

skapar en profl i ett socialt nätverk

Db oar också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig abtomatskt reslbtsfattande, 
proflering oco invända mot direktmarknadsffring. Db kan när som oelst btfva dina 
räägoeter genom att regära tllgång tll oco rättelse eller radering av personbppgifter, 
regära regränsning av reoandling eller invända mot reoandling. Kontakta 
styrelsen@sodsf.nb ffr att btfva dina räägoeter. Vidare oar db rätt att inge ett klagomål
avseende SHDSFs reoandling av personbppgifter tll Datainspektonen, resfk 
www.datainspektonen.se. 

Mer informaton om obr SHDSF arretar ffr att tllvarata dina räägoeter återfnns i 
Instruktinnr för at tttlarata nnskitdas rättintnr.

O  du vill veta  er
Har db frågor om SHDSFs personbppgiftsreoandling eller vill btfva dina räägoeter 
kontaktar db styrelsen@sodsf.nb

Sid 3/3

http://www.datainspektionen.se/

	Integritetspolicy
	Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
	Varför behandlar vi dina personuppgifter?
	Vilka delar vi personuppgifter med?
	Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
	Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
	Vilka rättigheter har du?


