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SDSSF Integritetspolicy  
Antagen den 24 maj 2018 

Detta är Svenska Dynamiska Sportskytteförbundets (842001-1713), integritetspolicy 
gällande från 25 maj 2018. 

Policyn förklarar hur SDSSF hanterar personlig data om individer vi kommer i kontakt med 
(”du” i dokumentet). Detta inkluderar anställda, styrelse, andra förtroendevalda, 
representanter för föreningar, medlemmar, personal till sponsorer, andra parter, idrottsmän 
och idrottskvinnor. 

Delande av dina personuppgifter  
SDSSF respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter. Vi är hängivna att 
endast använda dina uppgifter på ett ansvarstagande sätt. Vi samlar in och sammanställer 
information om (exempelvis namn, mobilnummer, epost) när du blir medlem hos oss, 
anmäler dig till tävlingar eller utbildningar, när du samarbetar med oss eller när du 
kontaktar oss.  

Vi kommer inte sälja din data till tredje part. Vi kan komma att dela dina uppgifter till 
organisationer i Sverige eller andra länder i syfte att underlätta organiserandet av 
idrottsevenemang i vilka du deltar. (Till exempel meddela namnen på dem som ingår i 
landslaget till arrangör av internationellt mästerskap.) 

Dina personuppgifter  
Vi kan komma att samla in namn, personnummer, titel, kontaktuppgifter, idrottsresultat, 
uppgift om genomgången utbildning eller förtjänsttecken, utbildningsbehörighet, 
märkesprovsresultat, licensnummer, medaljtilldelning eller fotografier.  

Även betalningsinformation och ID-kopia om det behövs för att göra AML eller  KYC 
undersökning.( AML = Anti Money Laundering och KYC = Know Your Client.)  

Hur vi får din information 
Vi samlar data som du förser oss med direkt eller kommer från öppna källor. Vi kan också få 
information från dig genom att du närvarar vid seminarier, utbildningar, kurser, stämmor, övriga 
former av utbildningar, tilldelas priser, närvarar vid eller deltar i ett idrottsevenemang som vi har 
organiserat eller sanktionerat.   
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Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter 
Vi behandlar personuppgifter för att skydda och stärka våra och dina idrottsliga intressen. 
De rättsliga grunder på vilka vi behandlar personuppgifter är främjande av idrott, statistiska 
ändamål, skyddande av historiska värden och allmänt intresse. Vi är också skyldiga att 
behandla din personliga data i syfte att följa andra regelverk såsom skattelagstiftning eller 
vid utförande av kontroller i samband med AML eller KYC. 

Delande av dina personuppgifter  
Vi kommer inte sälja din data till tredje part. Vi kan komma att dela dina uppgifter till andra 
idrottsorganisationer i andra länder i syfte att underlätta organiserandet av idrottsevenemang 
i vilka du deltar. 

Lagring av dina personuppgifter  
Vi kommer lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att upprätthålla 
relationen med dig eller följa annan legal skyldighet. 

Din rätt till dina personuppgifter 
Du har rätt att under GDPR kontakta oss i syfte att begära: 

• Utdrag av de personuppgifter som vi lagrar 
• Uppdatering av dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga  
• Radering av dina personuppgifter  
• Information om hur vi behandlar just dina personuppgifter 

Hur vi använder dina personuppgifter  
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullfölja de skyldigheter vi har gentemot 
förbundsmedlemmarna och föreningarna. Vi vill understryka att SDSSF vidtar lämpliga 
säkerhetsåtgärder för att begränsa och förhindra risker som är förknippade med behandling 
av personuppgifter.  

 

Hur du kontaktar oss angående denna policy 

E-post:  
info@sdssf.se 
 

Postadress: 
SDSSF  
Syrenvägen 7 
362 51 Väckelsång 
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