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PuL (Personuppgiftslagen)
Enligt Riksidrottsförbundets stadgar (8 kap. 5 §) är förening, som är medlem i förbund inom RF, skyldig att föra medlemsförteckning.
Detta register skall innehålla för föreningen nödvändiga uppgifter och uppgifterna ska hanteras i enlighet med ändamålet med registret.
Denna behandling är troligen att anse som harmlös varför inget samtycke krävs från personen vilka uppgifterna avser.
Det är i princip alltid tillåtet att publicera personuppgifter i löpande text på en webbsida så länge det inte kränker den person uppgifterna
avser. Kränkningsavvägningen blir en samlad bedömning av hur känslig uppgifterna är, i vilket sammanhang de förekommer, för vilket
syfte de behandlas, hur stor spridning uppgifterna kan få etc. jämfört med intresset av publicering.

Enligt PuL måste vi be dig samtycka till att vi behandlar lämnade uppgifter om dig eller ditt barn i egenskap av
medlem/funktionär i Falköpings KIK . De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas med datorteknik
av föreningen, som är ansvarig för behandlingen.
Uppgifterna kommer att behandlas inom ramen för det ändamål som föreningen har som idrottsförening inom
idrotten fotboll. Det innebär att lämnade uppgifter avseende namn, adress, telefonnummer, e-postadress, foton,
personnummer, idrott och i förekommande fall föreningsfunktionär kommer att registreras och helt eller delvis
finnas utlagda på föreningens hemsida, www. falkopingskik.se. Uppgifterna kan även komma att skickas till
externa idrottsorganisationer inom ramen för i Falköpings KIK verksamhet.
På FalköpingsKIKs officiella hemsida kan på:
•
Spelarna: endast namn, bilder, lagtillhörighet samt referat till verksamheten publiceras.
•
Tränarna: namn, telefonnummer, mailadress, bild, lagtillhörighet samt referat till verksamheten
publiceras.
•
Föreningsfunktionärer beroende på fuktion. Generellt funktion, namn och mailadress. Men även bild,
telefonnummer kan förekomma
Information och inbetalningsavier kommer att skickas till barnets/funktionärens folkbokförda adress. Om inget
annat anges.
All data kommer att sparas och bearbetas på IdrottOnline. För mer info se www1.idrottonline.se/OmIdrottOnline/.
Samt de officiella uppgifterna kommer att visas på Falköpings KIKs hemsida www.falkopingskik.se
Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som vi registrerat om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller
irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Uppgifterna raderas när medlemskapet
upphör eller på anmodan från den registrerade.

Spelarens/Funktionärens Namn…………………………………..…………………………………………………………………………………………………
Lag / Funktione:……………………….………………………….………………………………………………………………………………………….………………
Personnummer………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………………………
Telefonnummer…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ICE: (In Case of Emergency telefonnummer) …………………………………………….........................................................
Mailadress………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………….…...
Egen kommentar……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jag samtycker till Falköpings KIK behandlar personuppgifter om mig eller mitt barn enligt ovan.

……………………………………………………………………………………………………………………………..…
Underskrift (Förälder, Vårdnadshavare, Myndig spelare/funktionär)

………………………………………………………………………………..…………………………………………….
Namnförtydligande
Datum

Mer information
Datainspektionen är tillsynsmyndighet för PuL och de kan även svara på frågor om lagen och dess tillämpning. Mer information om PuL
finns på deras hemsida, se www.datainspektionen.se.

