Integritetspolicy

Vi på Solön Golfklubb vill att du skall känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi
lägger stor vikt vid din personliga integritet och har därför tagit fram en integritetspolicy för att
förklara vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter.
Du kan ta del av Svenska golfförbundet riktlinjer om personuppgifter, se bilaga.

Registrering av personuppgifter
När du registrerar dig hos oss via telefon, e-post, onlinebokning eller besök, sparar vi dina
kontaktuppgifter för att på ett effektivt sätt kunna hantera dina bokningar eller andra
förekommande tjänster hos oss.
Våra system lagrar dessa uppgifter för att vi skall kunna erbjuda våra gäster bästa service och
optimera er upplevelse. Vid erbjudanden, evenemang eller kampanjer använder vi dessa
uppgifter för att nå en direkt kommunikation till dig som gäst.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är sådan data som på något sätt identifierar dig som person. Dvs namn, adress,
telefon, email etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas
inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och
redovisningsplikt.

Vad sker vid en personuppgiftsincident?
Om Solön Golfklubb får ett dataintrång eller en annan oavsiktlig förlust av personuppgift, kommer
den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och
de drabbade medlemmarna inom 72 timmar från det att intrånget upptäckts.

Nyheter och information via epost-utskick
Vi skickar ut nyheter för att informera dig om erbjudanden och aktuella händelser. Du kan
närsomhelst avregistrera dig från dessa genom att skicka ett mejl till oss på
avregistrera@solongolfklubb.se

Bilder på hemsidan och publicering på sociala medier
Vi är varsamma när vi publicerar bilder på individer på vår hemsida eller i sociala medier. Vår
policy är att inlägg som direkt identifierar en individs namn och bild endast får göras om personen
lämnat sitt samtycke till publiceringen. Vi tar ofta bilder och även filmsekvenser vid olika event
som vi anordnar. Dessa kan komma att publiceras på vår hemsida och i våra sociala medier utan
samtycke från alla som syns på bilden. Om du vill delta vid ett event men inte bli fotograferad ber
vi dig meddela detta i samband med anmälan eller vid eventets början så respekterar vi ditt
önskemål.

Informationssäkerhet
Vi hanterar alltid data om dig på ett tillförlitligt sätt och vi delar inte dessa uppgifter vidare till tredje
part. Medlemsförteckningen förvaras som en låst fil och kan endast hanteras av föreningens
ordförande, sekreterare och kassör.

Tillgång till information
Du kan en gång per år begära att få ut all information som lagrats om dig genom en skriftlig
egenhändigt undertecknad begäran som mejlas till info@solongolfklubb.se
I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer.
Svaret kommer vi att skicka till din bokföringsadress.

Ändring samt borttagning av information
Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig, kontakta oss så uppdaterar vi den.
Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Du kan närsomhelst be oss
radera dina uppgifter, efter att eventuella lagliga krav inte längre ställs, genom att mejla oss på
info@solongolfklubb.se.
Vår integritetspolicy gäller för den ideella föreningen Sollerö Golfklubb samt det som är kopplat
direkt till oss. Vår hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor. När du väljer att besöka
dessa gäller inte längre vår integritetspolicy.

Bilaga: Svenska Golfförbundets information om personuppgifter

Svenska Golfförbundet
Inom golfen gör vi dagligen vi en stor mängd databehandlingar i Golfens IT-system (GIT) som är
Golfsveriges gemensamma verksamhetssystem. Du som golfare kan bland annat boka starttid,
registrera handicapgrundande ronder och anmäla dig till tävlingar i webbtjänsten Min Golf.
Golfklubbar administrerar medlemsregister, arrangerar tävlingar och utbildningar. Vi på SGF för
bland annat statistik över golfspelet i Sverige, skickar nyhetsbrev och tillhandahåller adresslistor
för tidningen Svensk Golf.

Ny personuppgiftspolicy
Du ska kunna känna dig trygg med hanteringen av dina personuppgifter i golfen. I samband med
övergången till GDPR har vi tagit fram en policy som beskriver hur vi registrerar, lagrar och
använder den information vi har om dig, vilka regelverk och bestämmelser som gäller kring
personuppgifter i Golfsverige och vilka rättigheter du har som medlem och privatperson. Du hittar
den nya policyn på golf.se/personuppgiftspolicy.

Ta del av dina egna personuppgifter
I webbtjänsten Min Golf kan du se majoriteten av de personuppgifter som registrerats och
behandlats. Det gäller allt från dina adressuppgifter till handicappåverkande ronder och resultat i
golftävlingar. Du kan själv ändra, ta bort och lägga till uppgifter. I Min Golf finns också ett antal
personliga inställningar du bör känna till, exempelvis att du kan NIX:a dig från utskick och
enkäter.

Information från SGF
Vi hoppas att du vill fortsätta att ta emot information från SGF om till exempel regler och
handicap, tävlingar och erbjudanden från SGF och våra partners. Om du inte vill ha fler
mejlutskick från Svenska Golfförbundet, följ instruktionerna för hur du avregistrerar dig nedan.
Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi på Svenska Golfförbundet hanterar dina
personuppgifter, kontakta oss på info@golf.se.

