Integritetspolicy
FC Helsingborg
Information om FC Helsingborgs behandling av personuppgifter
FC Helsingborg, org.nr 802414-5735, Mellersta Stenbocksgatan 10, 254 37 Helsingborg, (”FCH”)
värnar om den personliga integriteten och är därför mån om att alltid skydda personuppgifter på
lämpligt sätt och följa vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter.
Begreppet personuppgift har i denna integritetspolicy samma innebörd som i EU:s
dataskyddsförordning (EU 2016/679 (GDPR). Personuppgift är således varje uppgift som gör det
möjligt att identifiera en viss person, exempelvis namn, personnummer och adressuppgifter.
När du använder FCH:s olika tjänster samlar vi in personuppgifter. FCH är därmed
personuppgiftsansvarig för personuppgifterna och behandlar dem i enlighet med den här
integritetspolicyn. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till FCH
vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.
Insamling av personuppgifter
När personuppgifter samlas in

FCH samlar främst in personuppgifter som du frivilligt lämnar till FCH. Vid besök på FCH:s
webbplatser (www.fch.nu, www.sportadmin.se) samlas standard logginformation automatiskt in så
som exempelvis IP-adress, webbläsare, domännamn samt den tid du besökt FCH:s webbplatser.
FCH samlar in och behandlar personuppgifter i samband med att du eller ditt barn ansöker om
medlemskap i föreningen, anmäls som deltagare i tävlingar, träningsläger eller andra aktivititer
anordnade av FCH samt för att kunna genomföra dopingtester och tillförsäkra att våra
ungdomsledare uppfyller FCH:s krav för att arbeta som ledare i föreningen. Även dina eller ditt
barns tävlingsresultat samlas in. Vidare samlar FCH in personuppgifter i samband med att avtal
ingås mellan dig och FCH eller mellan FCH och det företag eller organisation som du representerar
samt när du anmäler dig till FCH:s marknadsaktiviteter. FCH samlar även in personuppgifter som
frivilligt lämnas i samband med kontakt med FCH oberoende av på vilket sätt personuppgiften
lämnas; muntligen, i skriftlig handling eller via elektroniskt medium så som exempelvis e-post,
sms, sociala media eller via FCH:s webbplatser.
Typ av personuppgifter som samlas in
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De typer av personuppgifter som FCH samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:
•

namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;

•

personnummer;

•

leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som
du lämnar i samband med ingående av medlemskap, köp eller leverans av en produkt eller
tjänst;

•

olika typer av demografisk information;

•

utdrag ur belastningsregistret;

•

användarnamn och lösenord till våra tjänster;

•

annan information som är relevant för annonser eller erbjudanden; och/eller

•

annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår
webbplats.

Samtycke

I det fall FCH samlar in personuppgifter i samband med aktiveteter, som inte kan anses vara
kopplade till föreningens direkta verksamhet, kommer FCH alltid be dig att lämna ditt samtycke till
att vi behandlar dina eller ditt barns personuppgifter i ett sådant fall.
Behandling av personuppgifter
FCH behandlar dina eller ditt barns personuppgifter för att fullgöra avtal, rättsliga förpliktelser och
uppgifter av allmänt intresse. Eftersom FCH har ett berättigat intresse av att upprätthålla kontakter
med medlemmar, andra idrottsföreningar, organisationer och förbund samt sponsorer och
samarbetspartners och utveckla och marknadsföra föreningens verksamhet behandlar FCH
personuppgifter även med stöd av intresseavvägning.
Dina eller ditt barns personuppgifter behandlas av FCH för att administrera och upprätthålla ditt
eller ditt barns medlemskap i föreningen, upprätta och upprätthålla ett korrekt medlemsregister,
hantera kommunikation med dig, ansöka om och administrera spelarlicenser, söka bidrag för FCH:s
verksamhet så som exempelvis LOK-stöd, lägga upp spelschema och hantera
resultatrapporteringen och statistik vid tävlingar, planera och genomföra träningsläger och andra
särskilda aktiviteter samt för att kunna genomföra dopingtester. Vidare behandlas personuppgifter
av FCH för att upprätthålla och fullgöra avtal som ingåtts mellan dig och FCH eller mellan FCH
och det företag eller organisation du representerar, för fakturerings- och redovisningsändamål, samt
för inbjudningar till nätverksträffar, marknadsaktiviteter och matcharrangemang.
Lagring av personuppgifter
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FCH vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina eller ditt barns personuppgifter
behandlas och lagras säkert. Dina eller ditt barns personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är
tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan.

2

Om du är medlem i FCH sparas dina personuppgifter till dess att du avslutar ditt medlemskap och
viss tid därefter. Detta gäller dock inte om vi behöver spara personuppgifterna längre med
anledning av någon av punkterna nedan.
Vid enskild kontakt med FCH lagrar FCH personuppgift under den tid som erfordras för att hantera
din fråga/ditt ärende. Motsvarande gäller för personuppgift som lämnas i samband med tävling eller
särkskild aktivitet eller ärende kopplat till kontakt med tredje part enligt avsnittet ”Överföring av
personuppgifter” nedan. Tävlingsresultat kan komma att sparas under en längre tid för
statistikändamål.
Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och
leveransinformation) som lämnas i samband med ingående av avtal eller samarbete sparas så länge
som krävs för att FCH ska kunna fullgöra avtalet med dig eller det företag eller organisation som
du representerar.
FCH sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
I de fall FCH behandlar dina eller ditt barns personuppgifter med stöd av samtycke sparar vi endast
personuppgifterna så länge vi har samtycke till det.
FCH kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter
avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.
Överföring av personuppgifter
FCH kan lämna ut dina eller ditt barns personuppgifter till externa aktörer så som till annan
idrottsförening eller tävlingsarrangörer i samband med bortmatcher, cuper eller andra
tävlingsarrangemang, till researrangör och/eller hotell i samband med researrangemang som
anordnas av FCH, till försäkringsbolag i samband med försäkringsärende, till idrottsförbund och
organisationer i samband med ansökan om statliga och kommunala bidrag och hantering av
spelarlicenser eller för att efterkomma krav från myndighet eller domstol. Dina eller ditt barns
personuppgifter kan även komma att överföras om FCH anlitar utomstående leverantör som
tillhandahåller IT eller administrativa tjänster för FCH:s räkning. Överföring till tredje part kan
även komma att ske om sådan skyldighet föreligger enligt lag.
FCH iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina eller ditt barns personuppgifter och
personuppgifter vidarebefordras aldrig utan stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga
säkerhetsåtgärder vidtas.
Återkallelse av samtycke
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I de fall FCH behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det
kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kansliet enligt nedan. Sådan
återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och
reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kansliet eller, vid
direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket.
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Dina rättigheter
Du har med vissa lagstadgande undantag rätt att begära ut information om vilka av dina eller ditt
barns personuppgifter som FCH har registrerat och hur dessa används. Du har även rätt att begära
att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande
genom att kontakta kansliet. I enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att
dina eller dina barns personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av personuppgifterna ska
begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina eller ditt barns
personuppgifter samt begära att få personuppgifterna överförda i elektroniskt format.
Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att FCH:s behandling av dina eller ditt
barns personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.
Ändringar i integritetspolicyn
Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i
sådana fall att publiceras på FCH:s webbplatser. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med
jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell
betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma
dig på att ändringar har skett.
Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke
kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontakta oss
Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett
brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna
integritetspolicy, vänligen kontakta FCH:s dataskyddsombud Fredrik Azelius eller FCH:s kansli på
nedan kontaktuppgifter.
FC Helsingborg
Mellersta Stenbocksgatan 10, 254 37 Helsingborg

FCH Integritetspolicy.docx

Fredrik@fch.nu
Tel.nr 0733-99 93 15
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