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Integritetspolicy
På Långholmens Båtklubb, nedan kallat LBK, säkerställer vi att din personliga integritet
skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi har därför infört en policy som
fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. Aktuell integritetspolicy finns
alltid tillgänglig på webben (lhmsbk.se/integritetspolicy).
Denna integritetspolicy gäller våra medlemmar samt de som ansökt om medlemskap hos
LBK. Policyn reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter. Du är välkommen att
kontakta oss vid eventuella frågor.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Långholmens Båtklubb (802494-9634), Långholmsmuren 5, 117 33 Stockholm är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Vad är behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
nu levande person.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med dessa uppgifter. Varje åtgärd som
vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs
automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering,
organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter när du ansöker om medlemskap samt när du blir medlem i
LBK. Detta omfattar följande:
Personuppgifter
●
●
●
●
●
●
●
●

För- och efternamn
Bostadsadress
Födelsedatum
E-postadress
Telefonnummer
Mobiltelefonnummer
Yrke
Uppgift om nautisk kompetens

Båtuppgifter
●
●
●
●
●
●
●

Båtens namn, fabrikat och modell
Tillverkningsår
Längd och bredd över allt
Vikt
Material i skrov
Motormodell, typ, effekt, drivmedel
Försäkringsbolag och förfallodatum (kopia
på försäkringsbrev)

Annan information som vi kan samla in är:
●
●

Information som lämnas genom vår webbplats eller korrespondens som skickas till oss.
Ytterligare dokument som vi kan be dig lämna in för att kunna utföra vår verksamhet.

Var lagras dina personuppgifter?
De personuppgifter vi samlar in lagras primärt i BAS (Båtunionens Administrationssystem). Dessa uppgifter kan komma att existera utanför BAS både i tryckt och digital
form. I de fall digitala uppgifter finns utanför BAS är de lösenordsskyddade.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

● För att registrera dig som sökande/medlem.
● För att skapa inloggningsuppgifter till digitala tjänster såsom
dokumentdelning inom klubben.
● För att skicka allmän information som rör LBKs verksamhet.
● För att skicka enkäter/formulär som ger dig möjlighet att lämna
information som LBK behöver för att bedriva sin verksamhet.
● För att kunna kontakta dig vid eventuella problem.
● För att kunna fullgöra LBKs rättsliga förpliktelser.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge som du är medlem/ansöker om medlemskap eller så
länge som LBK enligt lag är skyldiga att göra det. Dina uppgifter raderas senast ett år efter
att ditt medlemskap upphört. Om du väljer att dra tillbaka din medlemsansökan raderas
dina uppgifter omedelbart.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har
om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade.
Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade. Lagstadgade krav på
personuppgifter kan inte raderas. Observera att detta kan innebära att du ej längre kan
vara medlem i LBK.
Kontakta oss via e-post alternativt genom brev. Kontaktuppgifter finns i slutet av policyn.
Du har också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen)
med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.
Alla vars personuppgifter finns registrerade hos oss har rätt att:

● Få information om behandling av personuppgifter i samband med
insamling av uppgifter.
● Utan kostnad på begäran få ta del av de personuppgifter som finns
registrerade hos oss.
● Få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.

● Återkalla ett lämnat samtycke till användning av personuppgifter.
● Få sina uppgifter raderade om dessa inte krävs enligt lagstiftning.
● Begära att de uppgifter som du lämnat överförs till annan
personuppgiftsansvarig (s k dataportabilitet).
● Informeras om personuppgiftsincident som inträffat genom
exempelvis data-/säkerhetsintrång.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part för
marknadsföringsändamål.
Personuppgifter kan överföras till externa parter som behandlar personuppgifter för LBKs
räkning och enligt instruktion från LBK. Sådana externa parter är personuppgiftsbiträden
och ska alltid underteckna ett biträdesavtal med LBK.
Personuppgifter kan överföras utan biträdesavtal till externa parter med eget
personuppgiftsansvar när det finns laglig grund eller rättslig skyldighet för överföringen.
Överföringen ska då dokumenteras och endast nödvändiga uppgifter ska överföras.

Vad är cookies och hur använder vi det?
På vår webbplats kan s.k. cookies användas för att ge dig som besökare tillgång till extra
funktioner. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på
din dator.
Mer information om cookies och hur du undviker dem finns att tillgå på Post- och
Telestyrelsens webbplats, www.pts.se och på www.minacookies.se.

Länkar
Det kan finnas länkar till andra webbplatser i våra digitala kanaler som vi inte har kontroll
över. Vi ansvarar inte för sekretesskydd eller innehåll på dessa webbplatser.

Personuppgiftsansvarig
Långholmens Båtklubb
Långholmsmuren 5
117 33 Stockholm
Sverige
E-post: gdpr@lhmsbk.se
Organisationsnummer: 802494-9634

