
Integritetspolicy BK HÖLLVIKEN 

Som idrottsförening behöver vi inom BK Höllviken för att kunna utföra vår verksamhet på ett bra och 
korrekt sätt behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling menas all insamling och hantering av 
personuppgifter. Dessa personuppgifter används bland annat till vårt medlemsregister, för att fördela 
ekonomiskt stöd och vid matcher och cuper. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar dina 
personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi tar din personliga integritet på största allvar och vi vill 
säkerställa att dina personuppgifter alltid hanteras korrekt. 

 
Personuppgiftsansvarig 

 
BK Höllviken är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina 
personuppgifter. 

 
Säkerheten för dina personuppgifter 

 
Vi arbetar konstant för att förhindra att någon obehörig får tillgång till våra system och våra medlemmar 
som hanterar personuppgifter informeras kontinuerligt om vikten av sekretess och hur man upprätthåller 
integritet och säkerhet för personuppgifter. 

 
Hur vi samlar in och använder personuppgifter? 

 
För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster så behandlar vi personuppgifter i följande situationer och för 
följande ändamål. 

 

För vårt medlemsregister 
För hantering av medlemskap i föreningen behandlar vi personuppgifter i form av namn, personnummer, 
adress, telefonnummer och e-postadress. 

 

För att kunna deltaga i matcher, cuper och andra sammankomster kopplat till idrottslig verksamhet samt 
ansökan om bidrag 
För att vi ska kunna erbjuda dig att aktivt deltaga i BK Höllvikens verksamhet så behandlar vi 
personuppgifter som sker vid; deltagande i tävlingsverksamhet, utbildningsverksamhet samt som domare 
på föreningens matcher och evenemang. Licenshantering för att vara registrerad som spelare för BK 
Höllviken samt för ansökan om bidrag som exempelvis LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) 
 
För att kunna kontakta dig 
För att vi ska kunna kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e- 
postadress.  

 

Individuella rättigheter 
Enligt dataskyddsförordningen har du en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina 
personuppgifter. Dessa rättigheter innebär att du ska kunna få information om när och hur dina 
personuppgifter behandlas. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss. Vi strävar alltid efter att ha 
korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det 
behövs. Anser du att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt så kan du lämna in en 
anmälan till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen till vilka du hittar kontaktuppgifter nedan under 
rubriken Tillsynsmyndighet. 

 
 
 
 
 
 
 



Rätt till registerutdrag 

 
Du har rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som vi 
behandlar. En begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och underskriven. 

 
Rätt till rättelse 

 
Om du anser att vi har felaktiga eller missvisande personuppgifter om dig så kan du be oss om att få dem 
rättade eller att få dem kompletterade med personuppgifter som är relevanta för behandlingen. 

 
Rätt till radering 

 
Du kan begära att få dina personuppgifter som vi behandlar raderade. 

 

Kontakt angående personuppgifter 
 

För att kontakta oss angående personuppgifter, kansli@bkhollviken.se 

 
Tillsynsmyndighet 

För att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen så kan du använda följande kontaktuppgifter: 

Telefon: 08-657 61 00 
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se 
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm 

mailto:datainspektionen@datainspektionen.se

