
 
 

Informationsbrev gällande GDPR i Kristinehamns Pistolklubb. 

Hej,  

När du är medlem i vår klubb, eller deltar i någon av våra tävlingar, så delar du med dig av personlig 

information till oss. För att följa de riktlinjer som upprättats i GDPR, så har Kristinehamns Pistolkubb 

tagit fram ett antal policys och riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter inom klubben. 

Du finner de grundläggande dokumenten på vår hemsida www.krpk.se.  

Om du vill fördjupa dig ytterligare i bakomliggande dokument, så är du välkommen att beställa dessa 

från styrelsen. Kontakta då Styrelsen på enklaste sätt. 

Dokumenten finns till för att öka transparensen för dig som medlem/gäst på tävling, om hur dina 

uppgifter blir behandlade, och vilka möjligheter du har att påverka vad som lagras och presenteras 

om dig. Syftet med den information vi samlar är och kommer förbli att möjliggöra för oss alla att 

fortsätta med skytteverksamhet, och tillsammans fortsätta att bedriva tävlingar med synliga 

tävlingsresultat som förhöjer tävlingsupplevelsen, och skapar ett ökat allmänintresse för vår sport.  

Dataskyddsförordningen – GDPR 
Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning som börjar gälla 25 maj 2018 och ersätter 
den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Alla företag och organisationer som hanterar 
personuppgifter omfattas av GDPR. Ideella föreningar som Kristinehamns Pistolklubb, omfattas av 
GDPR både på förbunds- och klubbnivå.  

Vem ansvarar för medlemmarnas personuppgifter? 
Eftersom Kristinehamns Pistolkubb är en egen juridiska personer, är vi personuppgiftsansvariga för 
hantering av vår egna medlemmars och våra gäster på tävlingars personuppgifter - hur de lagras, hur 
länge de lagras, vad de används till och hur de är skyddade från dataintrång.  

Eftersom vi har gemensamma Medlemsadministrativa program (Idrottonline, MAP etc.) finns ett 
delat ansvar mellan förbund, distrikt, och lokalklubb. 

Vad är en personuppgift? 
En personuppgift är en uppgift som kan identifiera en fysisk person. 

Vad är ett personregister? 
Alla register där uppgifter om en person finns med klassas som ett personregister, oavsett om det är 
ett papper i en pärm, en excelfil eller i ett mejl.  

Utökade rättigheter för dem vars personuppgifter vi behandlar 
GDPR är framtagen för att stärka individens personliga integritet. Det som skiljer GDPR från PuL, i 
stora drag, är att individen ska ha bättre inblick i hur dennes uppgifter behandlas och ha kontroll över 
sina egna uppgifter. 

Rätt till information 
Individen har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Då man är 
medlem i vår klubb, eller anmäler sig till en tävling, så anser klubben att individen är medveten och 
informerad om att de uppgifter den lämnar, kommer att behandlas. Vidare presenterar Klubben på 
vår hemsida, kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, den lagliga grunden för 

http://www.krpk.se/


 
behandlingen och ändamålet med behandlingen. Information anses lämnad av den 
personuppgiftsansvarige då uppgifterna samlas in, men kan utöver det även lämnas om individen 
begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till 
exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) och det finns risk 
för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri. 

Rätt till korrigering 
Det är klubbens ansvar som personuppgiftsansvarig att personuppgifter är korrekta. Om så inte är 
fallet har individen rätt att få sina uppgifter rättade. Via ett mail till styrelsen@krpk.se kan individen 
rätta sina uppgifter 

Rätt att bli glömd 
På medlemmens begäran har denne rätt att få samtliga personuppgifter raderade helt eller delvis. 
Klubben som personuppgiftsansvarig är då skyldiga att tillmötesgå detta. 

Om det finns en annan lagstiftning som kräver att uppgifter sparas, kan dessa uppgifter inte bli 
glömda. Det kan förekomma en intresseavvägning då organisationen ändå kan spara uppgifter utan 
personens samtycke. T ex om någon är utesluten, vill bli glömd, men organisationen behöver ha 
uppgifter för att personen inte ska kunna bli medlem igen.  

Vill medlemmen bli helt glömd är det inte längre möjligt att vara medlem i Kristinehamns Pistolklubb, 
då vi inte kan administrera medlemskapet. 

Rätt till dataportabilitet 
Medlemmen har rätt att få sina uppgifter flyttade, t ex till en annan skytteklubb. Detta gäller bara de 
uppgifter som medlemmen själv har lämnat och som omfattas av medlemsansökan. Dessa uppgifter 
finns lagrade i MAP, vilket underlättar digital överföring till en annan klubb.   

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen 

Kristinehamns Pistolklubb 

mailto:styrelsen@krpk.se

