GDPR, IFK Mariehamn Fotboll rf
Den 25 maj, 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR,General Data
Protection Regulation) om hantering av personuppgifter i kraft.
För IFK Mariehamn Fotboll rf (nedan IFK) gäller följande beträffande
personhanteringen:
Medlemsregister
• IFK upprätthåller ett medlemsregister, som omfattar medlemmarnas namn,
adress, e-postadress, telefonnummer och födelsetid.
•

Då medlem betalat sin medlemsavgift, godkänner medlemmen samtidigt att man
finns i medlemsregistret.

•

Medlemsregistret används för internt bruk.

•

Medlemsregistret administreras av styrelsen utsedd person.

•

Medlem kan när som helst begära att få kontrollera sina egna uppgifter.

•

Om medlemsavgiften inte har betalats på två år, avaktiveras medlemmen i
registret.

•

Frågor kring medlemskap: medlem@ifkmariehamn.com

Övrig registrering
Aktiva spelare och ledare inom IFK finns samlade i ett register som administreras av
styrelsen utsedd person. Detta register omfattar namn, adress, e-postadress,
telefonnummer och födelsetid. För icke-myndiga personer är uppgifterna om epostadress och telefonnummer, vanligtvis vårdnadshavarens.
Syftet med att samla in kontaktuppgifter är för att:
1) Upprätthålla kontakten med spelare, ledare och föräldrar.
2) Underlätta arrangemang av resor, träningar, matcher eller andra
aktiviteter som sker bland lagen. Sålunda kan även en utsedd person inom
ett lag ha tillgång till uppgifterna om spelare, ledare och föräldrar i just
det laget.

3) Registrera spelare och ledare hos Finlands Bollförbund (FBF), vilket är
obligatoriskt för alla föreningar i Finland. Det innebär samtidigt att
spelarens namn kan förekomma i t ex laguppställningar och statistik på
FBF:s hemsida.
4) Möjliggöra för bidragsansökningar, där uppgifter om t ex ålder, kön och
kommuntillhörighet kan efterfrågas.
5) Behandla information inom normal idrottsverksverksamhet,
laguppställning till matcher eller turneringar.
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6) Spelare kan också förekomma på föreningens hemsida och/eller sociala
medier, om föreningen anser att det är av allmänt intresse. Detta sker i
så fall enligt god sed och får inte vara kränkande.
Övrigt
•

Spelare, ledare eller vårdnadshavare kan när som helst begära att få
kontrollera sina egna uppgifter.

•

När spelaren eller ledaren inte anses vara aktiv i föreningen, raderas
uppgifterna i registret.

•

I övrigt följer föreningen de allmänna rekommendationer som GDPR medför.
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