Information om GDPR för
juniorverksamheten, Karlstad GK
Allmän information:
Som de flesta säkert hört om så trädde en ny lag i kraft i fredags, den 25 maj. En lag som vi på
Karlstad Golfklubb blir påverkade av och som vi måste ta hänsyn till och beakta. Det är
Dataskyddsförordningen, GDPR. GDPR gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig
och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom
Europa inte hindras. Samma regler gäller genom hela EU.
Mycket i GDPR liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. På samma sätt får man idag
behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal
eller efter en intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att
ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker och den som behandlar
personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt
sätt.
Den nya dataskyddsförordningen GDPR började gälla inom EU den 25 maj och ersatte därmed
den svenska personuppgiftslagen PUL. Du som medlem på Karlstad Golfklubb ska vara trygg
med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi på Karlstad Golfklubb och Karlstad Golfklubb AB
har förstärkt vårt dataskydd enligt GDPR och tagit fram bättre rutiner för att skydda dina
uppgifter.
Vill du veta mer om dina rättigheter och hur vi idag hanterar dina personuppgifter så kan du
besöka vår hemsida där det nu finns en sida med information om vår integritetspolicy:
http://www.karlstadgk.se/integritetspolicy/
Till exempel krävs det samtycke från er för att fylla i alla formulär som leder till att Karlstad
Golfklubb/Karlstad Golfklubb AB hanterar personuppgifter enligt integritetspolicyn. Därmed
kommer det nu att finnas en godkännanderuta i samtliga formulär på vår hemsida.

Följande frågor har vi ställt till Bo Bengtsson, biträdande generalsekreterare på
Svenska Golfförbundet:
Vad gäller med hantering och användning av bilder för publicering?
Behöver föräldrar, medlemmar, barn skriva på ett godkännande gällande publicering av bilder
för att vi inte skall bryta mot lagen eller räcker det fortfarande med ett muntligt godkännande?
Får vi publicera fullständigt namn eller bara förnamn i samband med bilder?
Bo har svarat följande:
Klubben har rätt att publicera bilder från verksamheten på klubben, tex bilder från
klubbtävlingar. Men, alla uppskattar inte detta och många föräldrar är rädda för att bilder
sprids på deras barn. Vi rekommenderar att ni frågar föräldrarna innan bilder läggs ut på deras
barn, tex från en prisutdelning. Respektera också om någon i efterhand vill att en bild tas bort.
Det är ok att publicera namn, men om personen har kryssat för sekretess i GIT måste ni ta bort
medlemmens namn. Det gäller särskilt i tävlingssammanhang. Det är egentligen ingen skillnad
på hela namnet eller förnamnet. Allt är personuppgifter som kan identifiera en person.

Meddela oss om du inte vill synas!
Självklart har vi stor respekt för GDPR lagen och vi vill gärna att ni meddelar oss om ditt barn
alternativt du själv inte vill synas vid publicering av texter och bilder.

Meddela oss om ni vill att bilder eller material tas bort!
Om ni vill att äldre information som publicerats av oss ska tas bort respekterar vi självklart
detta.

