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Följande policy är framtagen för att visa hur Svenska Fjällklubben (SFK) följer reglerna i
dataskyddsförordningen. Policyn beskriver hur SFK samlar in och använder personuppgifter. Den
beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande mot klubben.
Genom att bli medlem i SFK accepterar du klubbens policy för behandling av personuppgifter och vår
behandling av personuppgifter i enlighet med de ändamål som framgår i policyn. Du godkänner också
att klubben använder sig av elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.
För att kunna hantera ditt medlemskap och erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla
personuppgifter enligt nedan.
Vilka personuppgifter samlar vi in i Svenska Fjällklubben?

När du är medlem i Svenska Fjällklubben behöver vi en del uppgifter om dig. Vi lagrar dina
personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och för att kunna hantera informationsutskick så
som tidningen Fjället, årsboken Till Fjälls och annan verksamhet som har koppling till din
intresseregistrering.
Den information vi samlar in är den som du ger oss. De uppgifter vi behöver för att kunna
administrera ditt medlemskap är ditt namn, födelsedatum (år/månad/dag), postadress, e-postadress,
telefonnummer.
Vi registrerar även sektionstillhörighet, förtroendeuppdrag i klubben, om du är fjälledare samt om du
blivit medlem via deltagande i Vita- och Grönabandet.
Om du deltar i klubbens kursverksamhet, aktiviteter eller sammankomster sparar vi de personuppgifter
som krävs för att administrera ditt deltagande i verksamheten. T ex namn, fakturaadress, e-postadress,
mobilnummer, bostadsadress.
Vad vi använder dina personuppgifter till?

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, för att skicka ut
medlemstidningen Fjället, årsboken Till Fjälls och för att i övrigt kunna förse dig med viktig
information om ditt medlemskap och eventuella medlemserbjudanden. Vi använder även
personuppgifterna som underlag för statistik och till att kunna upprätthålla en god medlems- och
registervård.
De kommunikations kanaler vi främst använder oss är e-post, medlemstidning och brev.
Personuppgifter om dig som funktionär och förtroendevald i föreningen

Om ditt medlemskap innefattar aktiviteter där du är funktionär eller förtroendevald, kan uppgifter
såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt
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som är adekvat för att du ska kunna fullborda dina uppdrag. Till exempel på klubbens hemsida eller
facebook-konto.
Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap sparar vi i vårt medlemsregister.
Medlemmar som meddelat att de önskar träda ur klubben eller som inte betalt sitt medlemskap
avregistreras från medlemsregistret efter ett år.
Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Vi raderar dina personuppgifter men då
avsäger du dig också rätten till medlemskap och annan medlemshistorik.
När vi sparar din information för andra syften än för våra behov för att administrera ditt medlemskap
och klubbens verksamhet, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och
regulatoriska kapitalkrav, sparar vi informationen endast så länge som det är nödvändigt och/eller
lagstadgat för respektive syfte.
Vem har tillgång till mina uppgifter?

Svenska fjällklubbens medlemsregister administreras av klubbens medlemsansvarig. Minst en person i
styrelsen har även tillgång till administratörsbehörighet utöver medlemsansvarig för att säkerställa att
vi kan administrera medlemsregistret.
Sektionsföreträdare, valberedning och andra klubbfunktionärer kan få åtkomst till medlemssystemet
för att kunna administrera sina respektive åtaganden.
Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att dela med sig av personuppgifter till andra parter så som Svenskt Friluftsliv,
Försäkringsbolag, organisationer/myndigheter.
Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data
hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda
tredje parter.
SFK säljer inte vidare dina personuppgifter utan ditt uttryckliga samtycke till andra organisationer
eller företag, däremot kan de komma användas av våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål
om vi bedömer att erbjudandet kan vara av intresse för dig. Önskar du inte ta emot denna typ av
erbjudanden finns möjlighet att spärra dig mot dessa marknadsföringsaktiviteter på Mina sidor i
medlemssystemet eller genom att ta kontakt med medlemsansvarig i SFK.
Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om
behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad, med
fullständiga person- och kontaktuppgifter och insändas skriftligen till
Svenska Fjällklubben
Medlemsansvarig
Johannesfredsvägen 7
168 69 Bromma
En begäran om registerinformation via e-post kommer inte att behandlas.
Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-komplett information om dig själv
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall då informationen inte längre är
nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för SFK som
hindrar oss från att omedelbart radera delar av din information. Dessa skyldigheter kommer från
bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från
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konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att
kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
Ha koll via Mina sidor

Via medlemssystemets Mina sidor kan du logga in för att se och ändra dina personuppgifter och
avsäga ditt samtycke till att få erbjudanden från våra samarbetspartners (tredjepartsskydd). Du hittar
inloggningsuppgifter på din senaste medlemsfaktura från klubben.

Behandlingar

Medlemsregister
Ändamål

Behandling som
utförs

Kategori av Personuppgifter

Medlemsadministration Fakturering
Namn
så som:
Medlemsinformation Adress
Födelsedata
Medlemsanmälan
Telefonnummer
Hantering av fakturor
E-postadress
Försäkringsfrågor
Statistiskt underlag
System som används: G-mail, Membit, hemsida
Delning: Vi kan komma att dela dina uppgifter med, försäkringsbolag, anslagsgivande myndigheter
samt andra samarbetspartners.
Rättslig grund för behandlingen: Fullgörande av medlemsavtal. Insamling av dina personuppgifter
krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt föreningens stadgar. Om uppgifterna inte
lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.
Lagringsperiod: Uppgifterna lagras så länge medlemskapet är aktivt.
Vid avslutande av medlemskap raderas uppgifterna efter ett år.

Tidsbegränsade sammankomster
Ändamål

Behandling som utförs

Kategori av Personuppgifter

Säkerhetsaspekter
Närvarostatistik
Informationsgivande

Fakturering.
Information om aktiviteten.

Namn
Adress
Födelsedata
Telefonnummer
E-postadress
Allergier
Special kost
Särskilda behov
Anhörigs adress och telefonnummer

System som används: G-mail, Facebook, Excel
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Delning: Vi kan komma att dela dina uppgifter med andra deltagare, försäkringsbolag, anslagsgivande
myndigheter samt andra samarbetspartners i bidragsfrågor.
Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt
berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i aktiviteten. Om uppgifterna inte lämnas kan våra
åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig deltagande i aktiviteten.
Lagringsperiod: Uppgifterna lagras så länge aktiviteten är pågår (inklusive ev. utvärdering).
Exempel på tidsbegränsade aktiviteter: Sammankomster i sektioner, dagsturer med sektioner,
sammanträden och övriga medlemsaktiviteter på sektionsnivå.
Kursverksamhet
Ändamål

Behandling som utförs

Kategori av Personuppgifter

Säkerhetsaspekter
Närvarostatistik
Informationsgivande

Fakturering.
Information om aktiviteten.
Kontakter med anhöriga

Namn
Adress
Födelsedata
Telefonnummer
E-postadress
Allergier
Special kost
Anhörigs adress och telefonnummer

System som används: G-mail, Facebook, Excel
Delning: Vi kan komma att dela dina uppgifter med övriga deltagare, kursledare, försäkringsbolag.
Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt
berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i kursverksamheten. Om uppgifterna inte lämnas kan
våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig deltagande i aktiviteten.
Lagringsperiod: Uppgifterna lagras till aktiviteten avslutats (inklusive ev. utvärdering).
Erlagd fjälledarexaman registreras i medlemssystemet.
Exempel på kursverksamhet: Fjälledarutbildningen, Praktisk fjällvinterkurs
Fjällturer
Ändamål

Behandling som utförs

Kategori av Personuppgifter

Säkerhetsaspekter
Närvarostatistik
Informationsgivande

Fakturering.
Information om aktiviteter
Kontakter med anhöriga

Namn
Adress
Födelsedata
Telefonnummer
E-postadress
Namn och telefonnummer till
anhörig

Delning: Vi kan komma att dela dina uppgifter med övriga deltagare, färdledare, försäkringsbolag.
Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt
berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i aktiviteten. Om uppgifterna inte lämnas kan våra
åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig deltagande i aktiviteten.
Lagringsperiod: Uppgifterna lagras till aktiviteten avslutats (inklusive ev. utvärdering).
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