
   
 

Integritetspolicy Sundbybergs Tennisklubb 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 

Från 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. Den 

ersätter personuppgiftslagen (PUL) och ställer nya krav på bl.a idrottsrörelsen. 

Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet 

kränks när deras personuppgifter behandlas. GDPR har strängare krav på hantering 

av personuppgifter, vilket ytterligare förstärker den enskildes rättigheter.  

Riksidrottsförbundet, RF, har samlat riktlinjer i en uppförandekod som gäller hela 

idrottsrörelsen. Sundbybergs Tennisklubb 815200-9513, Örsvängen 10 i 

Sundbyberg, nedan kallad STK följer denna uppförandekod och har som ändamål 

att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, 

vision och värdegrund”. 

STK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom 

ramen för föreningens verksamhet. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

För att STK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika 

ändamål kopplade till densamma. 

Medlemmar 

STK behandlar personuppgifter avseende våra medlemmar för att: 

• administrera löpande föreningsaktiviteter (tidsbokning, 

träningsverksamhet, seriespel, gruppspel, olika evenemang, klippkort, 

melliskort m.m.) 

• teckna kontrakt för abonnemang av speltider, dvs en fast tid 

• kommunicera (kallelse till aktiviteter, årsmöten, medlemsmöten, utskick av 

medlemsinformation, information till målsmän, skriva kvittenser m.m.)  

• hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, 

tävlingsavgifter, kontraktsavgifter, evenemangsavgifter, skåphyra m.m.) 

• ansöka om bidrag (ex LOK-stöd från Riksidrottsförbundet och 

aktivitetsbidrag från Sundbybergs Kommun m.m) 

• i samband med egen arrangerad tävling ta emot anmälan, ha 

kontaktuppgifter under pågående tävling samt att efter tävlingstillfället 

publicera resultat och föra viss statistik 

 

De personuppgifter vi samlar in för våra medlemmar är: namn, personnummer, 

adress, telefon och i möjligaste mån e-postadress. 

För våra yngre medlemmar, under 18 år, som deltar i vår verksamhet kräver vi 
vårdnadshavares samtycke vilket innebär att vi även samlar in kontaktuppgifter till 



   
 

målsmän. Inom idrottsrörelsen ingås avtal om medlemskap för personer under 18 
år av vårdnadshavare. Avtalet ingås genom att vårdnadshavaren erlägger barnets 
medlemsavgift och därigenom accepterar villkoren för medlemskap i STK.  
 
Icke-medlemmar/övriga kunder  

STK behandlar även personuppgifter för icke-medlemmar i hallen för att:  

• administrera bokningar och betalningar för de olika racketsporterna vi 

erbjuder i hallen 

• teckna kontrakt för abonnemang av rackettider, dvs en fast tid 

• teckna kontrakt för hyra av skåp 

• hantera ekonomiska transaktioner (kontraktsavgifter, fakturera strötider 

skåphyra m.m.) 

• i samband med egen arrangerad tävling ta emot anmälan, ha 

kontaktuppgifter under pågående tävling samt att efter tävlingstillfället 

publicera resultat och föra viss statistik 

• skriva ut önskade kvittenser på betalade tider/kontrakt i syfte att söka 

friskvårdsbidrag från arbetsgivare 

För att kunna hantera detta gällande bokningar och tävlingar samlar vi in namn, 

telefon och i de fall kunden önskar boka själv via internet även e-post. När det 

gäller avtal som kontrakt/skåphyra och även önskade kvittenser inhämtas även 

personnummer. 

Publicering av bilder  
Publicering av material på vår hemsida och i sociala medier sker med stöd av en 
intresseavvägning. För det krävs att föreningens intresse av att publicera bilder 
väger tyngre än det intresse som personerna på bilderna har av skydd för sina 
personuppgifter. En avvägning ska alltid göras mellan föreningens och individens 
intresse. Inget material som upplevs kränkande av den som berörs av behandlingen 
får publiceras, varken på hemsidan eller i sociala medier. Om STK tillkännages att 
något material upplevs som kränkande för individen som berörs av behandlingen, 
ska materialet omedelbart avpubliceras. 
 
Medlemmar under 18 år 
När det gäller publicering av bilder på barn är även samtycke en möjlig laglig grund. 
RF rekommenderar att idrottsrörelsen inhämtar samtycke från vårdnadshavaren 
om barnet är under 16 år. Barn över 16 år kan själva samtycka till publicering av 
bilder, förutsatt att barnet förstår innebörden och konsekvenserna av samtycket. 
 

Vilka delar vi personuppgifter med? 

Tillsammans med de organisationer som gemensamt bestämmer hur och varför 

personuppgifter behandlas, ex Riksidrottsförbundet, RF, Svensk Tennis är STK 

gemensamt personuppgpiftsansvarig för personuppgifterna i Idrottonline. Vid 

gemensamt personuppgiftsansvar finns inget krav på personuppgiftsbiträdesavtal. 



   
 

I verksamheten anlitar STK ett antal företag för att behandla personuppgifter för 

STK:s räkning. Dessa företag listas nedan, d.v.s de agerar personuppgiftsbiträden till 

STK. För varje sådan part har STK tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal för att 

skydda dina personuppgifter. 

• Fortnox = bokförings- och faktureringssystem 

• Backhandsmash = gruppspelsadministration och stegverksamhet 

• Mycourt = bokning, gruppaktivitet och närvarohantering 

• Tournament Planner = tävlingsadministration 

• Sundbybergs kommun = närvarorapportering för aktivitetsbidrag 

I vissa fall agerar STK även personuppgiftsbiträde, d v s vi anlitas för att behandla 

personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Exempel på dessa är 

friskvårdsportalerna Wellnet och Actiway där vi godkänner köp av våra produkter i 

deras system. Avtal är tecknat även med dessa parter. 

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part och dina personuppgifter 

kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. 

Om STK vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje part 

kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt 

när/om du anmäls till tävling i annat land. 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling? 

STK har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av 

personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet. 

Ändamål med behandling Laglig grund 

Hantering av medlemskap i föreningen Avtal 

Föreningsadministration Avtal 

Hantering av abonnemangsavtal Avtal 

Hantering av skåpavtal Avtal 

Deltagande i träningsverksamhet Avtal 

Deltagande i gruppspelsverksamhet Avtal 

Deltagande i tävlingsverksamhet Avtal 

Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse 

Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse 

Möten/utbildningar mm arrangerade av 
föreningen 

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad 
utbildning, annars samtycke 

Kontakt med föreningen Intresseavvägning 

Besök på vår hemsida Intresseavvägning 

Publicering av material på hemsida, 
Playippskärmar och sociala medier 

Intresseavvägning och ibland samtycke 
 



   
 

Ändamål med behandling Laglig grund 

Hantering av icke-medlemmar i 
bokningssystemet 

Intresseavvägning 

Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättsligförpliktelse 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar inte personuppgifter längre än vi behöver. De uppgifter som vi samlar in 

och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika 

ändamål. De sparas därmed också under olika lång tid beroende på vad de ska 

användas till och våra skyldigheter enligt lag.  

STK kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen 

av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av 

personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. 

Vilka rättigheter har du? 

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till. 

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende STK:s behandling av dina 

personuppgifter. STK ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de 

personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du 

begär får STK ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt 

begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida. Du kan även se vilka 

personuppgifter som finns lagrade om dig i vårt bokningssystem Mycourt. 

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt 

begära dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida. 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga 

eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de 

blir ändrade. Du kan enkelt ändra dina kontaktuppgifter själv i Mycourt efter 

inloggning. 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad: 

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 

• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar 

samtycket 

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att 

uppgifterna behandlas 

• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för 

myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns 

berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen 

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt 

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 



   
 

• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet 

skapar en profil i ett socialt nätverk 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, 

profilering och invända mot direktmarknadsföring. 

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och 

rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller 

invända mot behandling. Kontakta kansliet på kansli@sundbybergstennisklubb.se 

för att utöva dina rättigheter. 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende STK:s behandling av 

personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.  

Om du vill veta mer 

Har du frågor om STK:s personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter 

kontaktar du kansliet på kansli@sundbybergstennisklubb.se.  
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