
TILL MEDLEMMAR INOM SKELLEFTEÅ KONSTÅKNINGSFÖRENING  
INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER  
 
1. BAKGRUND  
1.1 I anledning av din anställning/medlemskap/delaktighet inom Skellefteå 
konståkningsförening (nedan ”SkeKF”) behandlar SkeKF dina personuppgifter. Den här 
informationen gäller för den behandling av dina personuppgifter som sker inom ramen för 
din anställning/medlemskap/delaktighet hos SkeKF. I SkeKF är både minderåriga och 
vuxna aktiva i föreningen och personuppgifter gällande både minderåriga barn och vuxna 
behandlas i föreningsverksamheten. Föreningen har också anställda tränare vars 
personuppgifter behandlas i föreningsverksamheten. 
 
1.2 Informationen beskriver bl.a. vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, 
ändamålen med behandlingen, vilken rättslig grund SkeKF baserar behandlingen på, vilka 
kategorier av företag eller andra organisationer som dina personuppgifter kan komma att 
lämnas ut till samt SkeKFs skyldigheter och dina rättigheter i samband med behandlingen 
av personuppgifterna.  
 
1.3 Hur personuppgifter får behandlas framgår av lag. Dataskyddsförordningen (som också 
kallas ”GDPR” efter den engelska benämningen ”General Data Protection Regulation” gäller 
som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och ersätter då 
nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige (även kallad ”PuL”).  
 
1.4 Dataskyddsförordningen syftar till att skydda människors personliga integritet i samband 
med behandling av personuppgifter och innehåller därför ett antal principer och detaljerade 
bestämmelser som den som behandlar personuppgifter ska ta hänsyn till. En viktig del av 
integritetsskyddet är att den vars personuppgifter behandlas har rätt att få information om 
behandlingen.  
 
1.5 Om du vill läsa mer dataskyddsförordningen och om hur SkeKF arbetar med frågor som 
rör personuppgifter finner du information på SkeKFs hemsida. Där finner du bl.a. SkeKF 
policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter.  
 
2. VIKTIGA BEGREPP  
2.1 En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk 
person, t.ex. namn, titel, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, fotografi, 
filmupptagning, passnummer, ID-kortsnummer, IP-adress, cookie-ID, loggar, 
bankkontonummer, kreditkortsnummer och uppgift om hälsa.  
 
2.2 Behandling av personuppgifter innefattar varje åtgärd som man vidtar med 
personuppgifterna t.ex. insamling, registrering, bearbetning, organisering, strukturering, 
läsning, användning, och lagring.  
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2.3 Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer 
ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att 
behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.  
 
3. PERSONUPPGIFTSANSVARIG  
Ordförande i SkeKF är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.  
 
4. RÄTTSLIGA GRUNDER  
SkeKFs behandling av dina personuppgifter sker med stöd av följande rättsliga grunder.  
 
 Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för SkeKFs fullgörande av avtal i vilket 
du är part (dvs. för att SkeKF ska kunna fullgöra t.ex. anställningsavtal)  
 
 Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att SkeKF ska kunna fullgöra en 
rättslig förpliktelse som följer av lag eller annan författning, av kollektivavtal eller av beslut 
som har meddelats med stöd av lag eller annan författning.  
 
 Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör ett berättigat 
intresse hos SkeKF eller tredje part och det berättigade intresset väger tyngre än det 
motstående intresset av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.  
 
Den eller de rättsliga grunder som gäller för olika behandlingar specificeras nedan.  
 
5. BEHANDLINGAR  
5.1 Personaladministration  
Personuppgifter som vi behandlar  
För personaladministrativa ändamål behandlar vi personuppgifter som du som åkare, 
anställd, medlem eller vårdnadshavare tillhandahåller oss i samband med att du påbörjar 
medlemskap eller är delaktig i föreningens verksamhet i övrigt (show, tävling, läger, träning) 
och därefter, som genereras (såsom exempelvis uppgifter om kontaktuppgifter, testnivåer, 
gruppindelning, lön samt frånvaro/närvaro) under din delaktighet i föreningen, och 
personuppgifter som vi tar emot från tredje parter t.ex. andra konståkningsföreningar, 
konståkningsförbund, myndigheter, försäkringsbolag och fackföreningar.  
 
De personuppgifter som vi behandlar inkluderar namn, adress, personnummer, 
anhöriginformation, testnivåer, testresultat, tävlingsresultat, bankuppgifter, e-postadress, 
telefonnummer, uppgifter som avser lön, pension och försäkringar, information avseende 
andra löneförmåner, uppgifter om närvaro (inklusive tidregistrering), olika typer av frånvaro 
såsom semester, sjukfrånvaro, tjänstledighet, föräldraledighet och vård av sjukt barn samt 
uppgift om hälsa. Uppgift om anställdas facktillhörighet behandlas av SkeKF för att SkeKF 
ska kunna fullgöra förpliktelser som följer av lag, annan författning eller kollektivavtal.  
 
Ändamål  
Vi behandlar personuppgifterna för följande personaladministrativa ändamål:  
- För att möjliggöra anställningen och fullgöra anställningsavtalet och andra därmed 
sammanhängande avtal t.ex. pensionsavtal;  
- För att kunna erbjuda och administrera show, läger, tränings- och tävlingsverksamhet;  
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- För att administrera och underhålla personal- och medlemsregister (inklusive närvaro- och 
frånvaroregister);  
- För att fullgöra rättsliga förpliktelser som följer av lag eller annan författning eller av beslut 
som meddelats med stöd av lag eller annan författning såsom skyldigheten för 
arbetsgivare/förening att redovisa och betala in arbetsgivaravgift och skatt till Skatteverket, 
att kommunicera uppgifter i samband med sjukskrivning och föräldraledighet till 
Försäkringskassan;  
- För att fullgöra rättsliga förpliktelser som följer av lag, annan författning eller kollektivavtal; 
och  
- För att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  
 
Rättslig grund  
Behandlingen av personuppgifter för personaladministrativa ändamål enligt ovan baserar vi 
på följande rättsliga grunder:  
- Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtal;  
- Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser; och  
- Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att SkeKF ska kunna fastställa, göra 
gällande eller försvara rättsliga anspråk.  
 
Hur länge behåller vi personuppgifterna?  
SkeKF sparar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med 
behandlingen. Du kan läsa mer om vilka principer som SkeKF tillämpar vad gäller lagring av 
personuppgifter i SkeKF personuppgiftspolicy.  
 
5.2 Utbildning, utveckling och uppföljning av ditt arbete  
Personuppgifter som vi behandlar  
Vi behandlar dels personuppgifter som du tillhandahåller oss i samband med show, tävling, 
läger, träning, utbildningar, utvecklingssamtal dels personuppgifter som genereras inom 
verksamheten och som t.ex. din tränare eller andra personer inom SkeKF tillhandahåller.  
 
De personuppgifter som vi behandlar inkluderar namn, personnummer, testnivåer, 
testresultat, tävlingsresultat, e-postadress, telefonnummer, personuppgifter som avser 
genomförda utbildningar, utvecklingsplan, prestationer och måluppfyllnad.  
 
Ändamål  
Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål:  
- För att och fullgöra anställningsavtalet och därmed sammanhängande avtal med dig;  
- För att vidareutbildningsändamål;  
- För att planera, organisera, leda och följa upp arbetet; och  
- För att utveckla medlemmar, anställda och verksamheten.  
 
Rättslig grund  
Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på följande 
rättsliga grunder:  
- Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtal; och  
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- Berättigat intresse. Den behandling av personuppgifter som sker i samband med 
utbildning, utveckling och uppföljning av ditt arbete är nödvändig för SkeKFs berättigade 
intresse av att planera, organisera, leda och följa upp anställdas arbete, av att kunna 
erbjuda vidareutbildning samt av att utveckla anställda och föreningens verksamhet.  
 
Hur länge behåller vi personuppgifterna?  
Utbildning: Uppgifter om genomförda utbildningar sparas under din delaktighet i föreningen. 
Uppgifterna anonymiseras eller raderas två år efter avslutat medlemskap i föreningen.  
 
Utvecklingssamtal för anställda och åkare: Personuppgifter relaterade till utvecklingssamtal 
sparas normalt i två år från dess registrering. Uppgifterna anonymiseras eller raderas alltid 
två år efter avslutad anställning eller efter avslutat medlemskap i föreningen.  
 
5.3 Hälsa – drog- och alkoholtest, sjukskrivning och rehabilitering  
Personuppgifter som vi behandlar  
Personuppgifter såsom ditt namn, adress, telefonnummer, anställningsnummer, roll, enhet, 
personnummer och uppgift om din hälsa kan kom att behandlas i samband med i) 
sjukskrivning och rehabilitering.  
 
Ändamål  
Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål:  
- För att fullgöra rättsliga förpliktelser inom arbetsrätten relaterade till arbetsmiljö, 
sjukskrivning, rehabilitering samt försäkring;  
- För att tillvarata SkeKFs intressen vid försummelser som kan påverka 
anställningsförhållandet;  
- För att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; och 
- För att säkerställa att varje åkare utvecklas utan ökad risk för skada. 
 
Rättslig grund  
Behandlingen av personuppgifter för ändamål enligt ovan baserar vi på följande rättsliga 
grund:  
- Behandlingen är nödvändig för att fullgörande rättsliga förpliktelser, och  
- Berättigat intresse. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för SkeKFs berättigade 
intresse av att kunna tillvarata sina intressen vid försummelse eller arbetsoförmåga som 
kan påverka anställningsförhållandet och av att kunna fastställa, göra gällande eller 
försvara rättsliga anspråk.  
 
Hur länge behåller vi personuppgifterna?  
SkeKF sparar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med 
behandlingen. Du kan läsa mer om vilka principer som SkeKF tillämpar vad gäller lagring av 
personuppgifter i SkeKF personuppgiftspolicy. 
 
5.4 Behandling i ostrukturerat material t.ex. i löpande text, enkla listor och i 
korrespondens med e-post  
Personuppgifter som vi behandlar  
Vi behandlar ditt namn, e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, 
kontaktuppgifter, din roll, tävlingsresultat, testresultat, testnivåer, fotografi (för internt och 
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externt bruk t.ex. hemsidan, marknadsförening, lägerinbjudningar, show- och 
tävlingssammanhang mm), samt eventuellt andra personuppgifter som relaterar till dina 
arbetsuppgifter i olika typer av ostrukturerat material som upprättas inom SkeKF 
verksamhet t.ex. i läger, show, tränings- eller tävlingsverksamhet där du kommer att 
bli/är/har varit involverad, i listor i samband med arbetsplanering, frånvaroplanering, 
planering av utbildningar och konferenser samt i e-postmeddelanden i intern kommunikation 
samt i kommunikation med andra konsåkningsföreningar och förbund, leverantörer, kunder, 
samarbetspartners och andra tredje parter.  
 
Ändamål  
Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål:  
- För att kunna bedriva SkeKF dagliga verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.  
 
Rättslig grund  
Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på följande 
rättsliga grund:  
- Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för SkeKFs berättigade intresse av att 
kunna bedriva den dagliga verksamheten på ett effektivt och ändamålsenligt.  
 
Hur länge behåller vi personuppgifterna?  
Hur länge vi behåller personuppgifterna beror på ändamålet med den specifika 
behandlingen. Du kan läsa mer om vilka principer som SkeKF tillämpar vad gäller lagring av 
personuppgifter i SkeKFs personuppgiftspolicy.  
 
5.5 Övrigt  
SkeKF samlar också in kontaktuppgifter till dina anhöriga för att de ska kunna kontaktas i en 
nödsituation samt uppgifter om barn vid föräldraledighet eller vård av sjukt barn.  
 
6. VILKA VI KAN KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED  
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till:  
- Andra konståkningsföreningar- och eller konståkningsförbund  
- Banker;  
- Skatteverket, Försäkringskassan och andra myndigheter; och  
- Föreningens andra samarbetspartners i) för erbjudande av tjänster, information eller 
förmåner, ii) när SkeKF anlitar s.k. personuppgiftsbiträden (andra företag som behandlar 
personuppgifter för SkeKFs räkning) t.ex. leverantörer av lönesystem, IT-system, 
systemförvaltning och support eller av IT-infrastruktur, samt iii) i samband med att 
fullgörandet av dina arbetsuppgifter och bedrivandet av SkeKFs dagliga verksamhet t.ex. 
när du skickar e-post till kund, leverantör eller samarbetspartner eller när du anges som 
kontaktperson hos SkeKF i förhållande till sådan part.  
 
7. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND  
SkeKF kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje land, dvs. land utanför 
EU/EES. Detta kan ske t.ex. genom att personuppgifter lagras på servrar placerade i tredje 
land eller i anledning av att SkeKF anlitar IT-leverantör som tillhandahåller support och 
underhålla av IT-system från tredje land.  
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8. DINA RÄTTIGHETER  
Du har rätt att begära information från SkeKF om användningen av de personuppgifter som 
rör dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har vidare rätt att i 
vissa fall få dina personuppgifter raderade, begära begränsning av behandlingen samt 
invända mot viss behandlingen av dina personuppgifter. Du har också i vissa fall rätt att få 
del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Mer information om dina rättigheter i 
samband med personuppgiftsbehandling hittar du på SkeKFs hemsida.  
 
9. SKEKFS DATASKYDDSKOORINATOR 
SkeKF dataskyddsombud nås på e-postadress och på telefonnummer som anges på 
SKEKFs hemsida.  
 
10. KLAGOMÅL  
För det fall du anser att SkeKFs behandling av dina personuppgifter sker i strid med 
dataskyddsförordningen ber vi dig i första hand att kontakta din lokala 
dataskyddskoordinator, se SkeKFs hemsida för kontaktuppgifter, så att SkeKF får möjlighet 
att åtgärda eventuella felaktigheter. Du har dock alltid möjlighet att lämna klagomål till 
Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas av SkeKF i strid med 
dataskyddslagstiftningen. 


