PADELVERKET SPORTKLUBB
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Padelverket Sportklubb (PSK) behandlar personuppgifter för våra medlemmar. PSK är
personuppgiftsansvariga för de uppgifter vi får från dig som medlem i samband med att du
väljer att bli medlem i klubben.
Varför behöver vi dina personuppgifter?
PSK behöver dina personuppgifter för att du som medlem skall kunna ta del av klubbens
aktiviteter och identifieras på ett säkert sätt vid medlemsarrangemang. PSK har även
skyldighet som idrottsförening att föra ett medlemsregister då du som medlem har
rättigheter på klubbens årsmöte. Vi använder vidare personuppgifterna för kommunikation
med dig gällande klubbens verksamhet.
Hur får vi dina personuppgifter?
Vi får dina personuppgifter i samband med att du väljer att bli medlem i PSK. Genom att
skicka dina personuppgifter till oss godkänner du att PSK hanterar dina personuppgifter i
syftet att bedriva padelverksamhet för våra medlemmar.
Vi samlar inte in information om dig från några andra källor än dig själv men vi delar system
med Padelverket AB som driver hallen. Om du har ett Matchi konto och är registrerad som
kund hos Padelverket AB kan vi ha tillträde till vissa övriga uppgifter såsom
bokningsinformation. Det är dock Padelverket AB som är personuppgiftsansvarig för sådana
uppgifter.
Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa att det är våra medlemmar som tar del
av våra aktiviteter, samt för kommunicera med dig angående vår verksamhet och ditt
medlemskap. Vidare använder vi uppgifterna för att säkerställa att du kan utnyttja dina
rättigheter som medlem, till exempel i form av rösträtt på årsmöte.
Vilka personuppgifter lagrar PSK?
Uppgifterna vi lagrar är namn, adress, telefon, kön, personnummer och medlemskategori.
Genom inbetalningar du gör för att delta i klubbens aktiviteter lagrar vi även indirekt de
aktiviteter du deltar i.

Hur delar PSK dina uppgifter?
PSK har gemensamt system med Padelverket AB och delar uppgifterna med dess personal.
PSK delar inte dina uppgifter med andra parter utan ditt godkännande.
Hur länge lagras personuppgifterna och hur sker gallring?
Vi lagrar dina uppgifter under den tid du är medlem samt ytterligare ett år. Vid avslutat
medlemskap ändras din medlemstatus till ”Avslutad” och följande år raderas uppgifterna.
Notera dock att PSK endast gallrar de uppgifter som vi har erhållit genom ditt medlemskap,
exempelvis personnummer och medlemskategori. Uppgifter i ditt Matchi konto och
grunduppgifter i Padelverket ABs kundregister hanteras av Padelverket AB som är
Personuppgiftsansvarig för dessa.
Hur begär jag att mina uppgifter skall tas bort?
Du kan begära att dina uppgifter skall tas bort genom att kontakta oss på
sportklubb@padelverket.se.
Vi kommer då, förutsatt att du avslutat ditt medlemskap hos oss, att radera eller
anonymisera de uppgifter vi är personuppgiftsansvariga för.
Hur skyddar PSK mina lagrade personuppgifter?
PSK har vidtagit alla rimliga åtgärder för att förhindra otillåten åtkomst och felaktig
användning av personuppgifter. Åtkomst till systemen skyddas med behörighetskontroll och
servrarna av skalskydd.
Endast förtroendevalda i klubbens styrelse samt auktoriserad personal hos Padelverket AB
har tillträde till dina uppgifter.
Funderingar eller frågor?
Välkommen att kontakta oss på sportklubb@padelverket.se
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