Hej alla Fujianer, här kommer Fujinytt!
sommaren 2018
Hej alla Fujianer. Nu är sommaren snart över oss och med den lite välförtjänt vila, som ni
redan vet så kör vi sommar träning i år också vi kör även i år hela sex gånger med
sommarträning med start den 28 juni och sen sex torsdagar framöver klockan
18,00 -19,30 varje torsdagskväll.
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05 juli klockan 18,00 - 19,30 plats Wämöskolan
&
12 juli klockan 18,00 - 19,30 plats Wämöskolan
&
19 juli klockan 18,00 - 19,30 plats Wämöskolan
&
26 juli klockan 18,00 - 19,30 plats Wämöskolan
&
02 augusti klockan 18,00 - 19,30 plats Wämöskolan
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Kom träna med oss i sommar! Bjud in alla du känner det finns inte något bättre tillfälle.
All träning är helt gratis. Om det är vackert väder så tränar vi förmodligen ute på fotbollsplanen. Kläder och utrustning efter väder. Och du glöm inte att ta med dig vatten.

Hjälp oss sprida informationen så mycket det går är ni snälla.
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OBS VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM MEDLEM OBS
Integritetspolicy
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Carlskrona Jiu jitsuklubb Fuji Carlskrona Ekorrvägen 4, 371 42 Karlskrona (nedan kallad
föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom
ramen för föreningens verksamhet.
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens
verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika
ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter
(ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till
aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska
transaktioner (medlemsavgifter och träningsavgifter m.m.).
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat
Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
•
Hantering av medlemskap i föreningen
•
Föreningsadministration
•
Deltagande i föreningens träningsverksamhet
•
Ansökan om bidrag
•
Sammanställning av statistik och uppföljning
•
Utbildningar arrangerade av föreningen
•
Kontakt med medlem
•
Besök på vår hemsida
•
Publicering av material på hemsida och sociala medier
•
Tillträdesförbud
•
Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte
att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till
läger i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter
som sker inom föreningens verksamhet.
Ändamål med behandling					Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen			
Avtal
Föreningsadministration						Avtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhet
Avtal
Licenshantering							Avtal
Ansökan om bidrag						Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning
Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen
Allmänt intresse vid
									statsbidragsfinansierad utbildning,
									annars samtycke
Kontakt med föreningen						Intresseavvägning
Besök på vår hemsida						Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland
									samtycke
Tillträdesförbud
Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan			
Rättsligförpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen
av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna
kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter.
Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som
är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en
rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag genom
att kontakta styrelsen.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begära ett
registerutdrag genom att kontakta styrelsen.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Vid frågor och funderingar, kontakta:
Ordförande: Kim Håkansson 0735-266 063
Träningsansvarig: Jimmie Rudvall 0736-758 838

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna
behandlas
• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl
som väger tyngre än dina intressen
• Om personuppgifterna har behandlats olagligt
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en pro
fil i ett socialt nätverk
Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering
och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.
Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter
till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i
Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.
Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.
Förändringens vindar blåser över vår lilla klubb, till hösten kommer det att ske visa
förändringar som vi hoppas kommer slå väl ut.
Detta gäller mest träningstiderna. Vi inför en EXTRA träningsdag kallad öppen dojo.
Lördagar klockan 16.00 - 18.00 har du möjlighet att träna extra i dojon. Träningen
kommer inte vara instruktörsledd. En instruktör öppnar och ansvara för dojon men
leder ingen träning. Självklart finns instruktören behjälplig för eventuella frågor.
Någon lördag i månaden kommer vi utlysa avancerad träning eller instruktörsträning,
då är det meningen att de högre graderade i klubben ska få en liten extra genomkörare.
Och med högre graderade menar vi lila bälte och uppåt. Detta kan var teknik, teori
eller något annat som vi tycker är viktigt att gå igenom. Självklart är det öppet för
alla även sådana dagar men, hjälpen kan då vara begränsad.
Vi hoppas givetvis att detta ska kännas som något positivt för er alla.
Väl mött till sommarträning och höstterminen

