
 
 
Personuppgifter och Aneby Gymförening 
 

Personuppgifter, dvs namn, mailadresser, födelsetal, bild eller annat som kan användas för 
att identifiera en person är en personuppgift. Den nya lagen om skydd av personuppgifter 
(GDPR) gäller även föreningar. 
Personuppgifterna ”tillhör” den person som det gäller. Vi får bara ”låna” uppgifterna för att 
kunna sköta vår verksamhet.  
Därför måste vi följa rutinerna för hantering av personuppgifter. 
 
Sammanfattning:  
 

1/ Vi har rätt att ha alla medlemmars personuppgifter för att kunna sköta föreningens 
verksamhet. En del uppgifter bygger på avtal mellan oss och medlemmen, t.ex. 
träningskorten. Andra uppgifter bygger på lagar och regler t.ex. LOK-stöder och bokföringen.  
 

2/ Vi får inte ha personuppgifter ”i onödan” 
 

3/ Personuppgifterna ska vara korrekta 
 

4/ Medlem har rätt att begära att uppgifterna ska bli rättade, att få se utdrag på uppgifterna 
och att strykas ur samtliga våra register.  
Aktiva träningskort grundar sig på avtal mellan föreningen och medlemmen. Det går inte att ha ett aktivt träningskort utan 
att personuppgifterna finns i vårt register. Att blir struken ur registret är alltså möjligt bara för den som inte har aktivt 
träningskort.  
 
Hantering av personuppgifter: 
 

För Aneby Gymförenings samtliga funktionärer, instruktörer, personal och övriga 
involverade innebär det: 
 

ü att mail, sms och annat ska slängas så snart nödvändig info förts över till 
bokningssystemet eller annat system. Detta är viktigt vid t.ex. passbokningar, 
avbokningar, förfrågningar osv 
 

ü att papperslappar och annat material med personuppgifter ska strimlas så snart som 
möjligt. Nödvändig info ska istället föras över till andra system.  
 

ü att man alltid ska logga in med sin egen kod i bokningssystemet, och alltid logga ut 
när man är färdig.  
 

ü att det alltid fordras skriftligt samtycke från berörda för att finnas med på bilder i 
olika sammanhang, inkl sociala medier. 
 

ü att i övrigt hantera personuppgifter som värdehandlingar, med respekt och 
försiktighet. 
 

ü rensning av ej aktuella uppgifter i systemen sköts antingen automatiskt i 
dataregistren, eller manuellt av anställda. Den uppgiften åligger inte ideellt 
arbetande i föreningen.   
 

ü Meddela anställd personal omgående om personuppgifter har hanterats felaktigt 
eller kommit på avvägar.  

 

Mer detaljerade instruktioner finns i pärmen ”GDPR” på Träningsverkets kontor 


