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Integritetspolicy  
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter  
Aikidoklubben Strängnäs, 802455-0538, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behand-
lingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.  
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksam-
hetsidé, vision och värdegrund”.  
Varför behandlar vi dina personuppgifter?  
För att föreningen ska kunna bedriva vår verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopp-
lade till verksamheten.  
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverk-
samhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till 
målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och gra-
deringsavgifter m.m.).  
Föreningen behandlar också personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbun-
det och Strängnäs kommun.  
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:  
- Hantering av medlemskap i föreningen  
- Föreningsadministration  

- Deltagande i föreningens träningsverksamhet  

- Ansökan om bidrag  

- Sammanställning av statistik och uppföljning  

- Utbildningar arrangerade av föreningen  

- Kontakt med medlem  

- Besök på vår hemsida  
- Publicering av material på hemsida och sociala medier  

Vilka delar vi personuppgifter med?  
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas 
för automatiserat beslutsfattande.  
Vilken laglig grund har vi för personuppgifts-behandling?  
Föreningen 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  
Deltagande i föreningens träningsverksamhet  Avtal  
Ansökan om bidrag  Rättslig förpliktelse  
Sammanställning av statistik och uppföljning  Allmänt intresse  
Utbildningar arrangerade av föreningen  Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars 

samtycke  
Kontakt med föreningen  Intresseavvägning  
Besök på vår hemsida  Intresseavvägning  
Publicering av material på hemsida och sociala 
medier  

Intresseavvägning och ibland samtycke  

Tillträdesförbud  Rättslig förpliktelse  
Ordningsstörningar och otillåten påverkan  Rättslig förpliktelse  
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