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Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 

Jorden Runt Seglarklubben (JRSK), 857209-5837, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 

personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Klubbens styrelse är ansvarig för att 

rutiner enligt lagar och förordningar upprättas och efterlevs. 

Klubben är en ideell förening för medlemmar som är intresserade av långsegling och i synnerhet 

jordenruntsegling och har som ändamål att arbeta ”för att medlemmarna skall utbyta erfarenheter, få 

större kunskaper om långsegling och ta steget att kasta loss. Detta sker genom erfarenhetsutbyten, 

debatter, information och utbildning.”. 

Som medlem lägger du själv in uppgifter i klubbens matrikel. Du ansvarar därmed själv för att uppgifterna 

är riktiga. 

Medlemmarnas uppgifter i klubbens matrikel är endast tillgängliga för klubbens medlemmar. Medlem 

ansvarar för att uppgifter om andra medlemmars uppgifter i matrikeln inte förs vidare till utomstående 

och/eller används i kommersiellt syfte. För att medlemmar ska få tillgång till rabatt i butik el. liknande, 

knuten till medlemskap i klubben, kan JRSK komma lämna ut namn i form av en namnlista till aktuell butik 

eller leverantör. Namnlistan kommer endast innehålla för och efternamn. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

För att JRSK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till 

verksamheten. 

JRSK behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. medlemsmöten), 

kommunicera med medlemmarna (ex. kallelse till aktiviteter) och hantera medlemsrelaterade ekonomiska 

transaktioner (ex. medlemsavgifter). 

JRSK är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som sker vid: 

• Hantering av medlemskap i JRSK 

• Klubbens administration 

• Rabatt hos handlare knuten till medlemskap i JRSK 

• Kontakt med medlem 

• Besök på vår hemsida 

• Publicering av material på hemsida och sociala medier 
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Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling? 

Nedan finner du en sammanställning över den lagliga grund för behandling av personuppgifter som sker 

inom klubbens verksamhet. 

Ändamål med behandlingen Laglig grund 

Hantering av medlemskap i klubben Avtal 

Klubbens administration Avtal 

Rabatt hos handlare Intresseavvägning 

Kontakt med föreningen Intresseavvägning 

Besök på vår hemsida Intresseavvägning 

Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

JRSK kommer genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifter 

kvarstår. Om inte ändamålet med behandlingen av personuppgifter kvarstår kommer uppgifter att raderas.  

 


