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Policy för hantering av personuppgifter  
 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter  
Solna Sundbyberg Simsällskap 04 (Skogsbacken 10, 17241, Sundbyberg. Organisationsnummer: 

802421-8110) 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 verksamheten 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 tävlingsavgifter m.m.).  

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. 

Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter 

vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till 

tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.  

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat 

Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommuner.  

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:  

• Hantering av medlemskap i föreningen 

• Föreningsadministration  

• Deltagande i föreningens träningsverksamhet  

• Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet  

• Licenshantering  

• 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  

 

Vilka delar vi personuppgifter med?  
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att 

utsättas för automatiserat beslutsfattande.  
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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 tävling i 

tredje land.  

Kanslietonline AB; SISU Idrottsutbildare; Svenska Simförbundet, Stockholms Simförbund; 

Idrottonline; Office365; Riksidrottsförbundet, Solna stad, Sundbybergs stad. 

 

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 

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal 

Ansök 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 

 

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 i IdrottOnline via Min Sida. Du har i 

vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av 

dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida. 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.  
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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 

profil 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.  

 

Vill du veta mer?  
Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner 

för att tillvarata enskildas rättigheter. Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller 

vill utöva dina rättigheter kan du kontakta styrelsen. 

  

http://www.datainspektionen.se/
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Riktlinjer för Sociala medier 
 

Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda på SS04 och handlar om sociala medier, till exempel 

Facebook, Linkedin, bloggar, Twitter, YouTube mm. Sociala medier är ett samlingsbegrepp för internt 

baserad kommunikation där användarna kommunicerar direkt genom att själva skriva innehåll och 

kommentarer. 

Utgångspunkten är att SS04 ser positivt på att anställda deltar på olika sätt i sociala medier. Det är ett 

sätt att marknadsföra oss. Det stärker bilden av SS04 som öppen och tillgänglig. Men det innebär 

också risker genom att det som skrivs och läggs ut kan få spridning utan möjlighet att stoppas. 

Möjligheten att ständigt vara uppkopplad gör att gränsen mellan arbetsliv och privatliv på många sätt 

kan vara otydlig. Privat användning av sociala medier och privat bloggande ska ske på fritid. 

 

Lojalitets- och tystnadsplikt enligt anställningsavtalet 
Genom ett anställningsavtal är man bunden av lojalitetsplikt mot arbetsgivaren och av tystnadsplikt 

angående förhållanden som du fått kännedom om genom din anställning. Det gäller också på 

fritiden. 

Exempel: 

• Röj aldrig information om simmare, föräldrar eller motsvarande. 

• Röj aldrig information om anställda på SS04.  

• Respektera den personliga integriteten. Tänk på att anställda och medlemmar kan ha 

skyddad identitet. Fråga alltid andra personer om tillåtelse innan du skriver något om dem. 

Vi respekterar yttrandefriheten. Men lojalitets- och tystnadsplikten innebär till exempel att om du är 

kritisk mot SS04 måste du först försöka lösa problemen internt genom att ta upp eventuella 

missförhållanden med tränare, klubbchef eller någon i styrelsen. Att till exempel i sociala medier 

kritisera sin arbetsgivare utan att arbetsgivaren haft möjlighet att först rätta till eventuella 

missförhållanden utgör normalt ett allvarligt brott mot anställningsavtalet. Detsamma gäller om det 

som skrivs är osant eller kan uppfattas kränkande av chef, medarbetare, medlem eller dennes 

föräldrar. 

 

Förhållningsregler  
• Både om du medverkar i sociala medier i tjänsten eller som privatperson är du alltid 

personligt ansvarig för vad du skriver.  

• Din medverkan påverkar inte bara bilden av dig utan också bilden av SS04.  

• Uppgifter som är till skada för SS04 kan utgöra brott mot lojalitetsplikten i 

anställningsavtalet. 

• Skriv inga integritetskänsliga uppgifter (t.ex. om hälsa. religion eller politiska åsikter). 
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• Visa respekt mot alla såväl internt som mot externa intressenter och andra klubbar. Undvik 

alltid att trappa upp en konflikt. 

• Skriv aldrig kränkande kommentarer om andra. Kommentera aldrig någon nedsättande och 

använd inte en nedlåtande ton. 

• Använd ett vårdat språk och undvik svordomar och annan jargong som kan väcka anstöt. 

• Respektera upphovsrätt och integritet: Använd aldrig andras material utan tillåtelse, ange 

källan och följ de upphovsrättsliga regler som finns. Använd inte dina arbetskamraters 

uttalanden och referera inte till en viss person utan att ha fått personens godkännande av 

detta. 

• Var noga med vem och vad du länkar till och visa tydligt att det är en extern länk. Tänk på att 

en länk kan uppfattas som en rekommendation från SS04. 

• SS04 logotyper får endast användas för godkända ändamål. Det är inte tillåtet att använda 

SS04s logotyp som privat profilbild eller på en din privata blogg. 

 

Personuppgiftslagens regler 
Publicering av personuppgifter i löpande text (ostrukturerade personuppgifter) i sociala medier är 

tillåten så länge uppgifterna inte är kränkande. Det bör inte publiceras foton på människor utan att 

de har samtyckt till det.  

SS04 ansvarar för personuppgifter som publiceras på klubbens Facebook och Instagram-konto. 

Ansvaret omfattar både personuppgifter som organisationen själv publicerar och personuppgifter 

som publiceras av andra i till exempel kommentar. För andra sociala medier måste man göra en egen 

bedömning av vilket ansvar klubben har för det andra publicerar utifrån de förutsättningar som finns 

för de olika medierna. 

Utifrån ovanstående utgångspunkter omfattar SS04 ansvar för personuppgifter på sociala medier: 

att inte publicera kränkande personuppgifter, 

att hålla uppsikt över besökares kommentarer för att upptäcka kränkande 

personuppgifter, 

att ta bort kränkande personuppgifter, 

att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. 

 

Säkerhetsåtgärder mot olämpliga uppgifter i SS04 sociala media  
Kraven på säkerhetsåtgärder rör främst kommentarsfunktionen. Med kommentarer ökar risken för 

att känsliga uppgifter kan förekomma, till exempel kränkande kommentarer. 

För varje social media konto som klubben äger ska framgå: 

• Ändamål med mediet och syftet med kommentarsfunktionen. 

• Vilken typ av kommentarer som inte får förekomma. 
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• Att användning som är oförenlig med ändamålen är förbjuden. 

• Att kommentarer och personuppgifter som strider mot dessa regler kommer att tas bort. 

• Att besökare uppmanas att rapportera kränkande innehåll samt rutiner för hur klagomål 

hanteras. 

 

Frågor om vad som gäller 
Om du är osäker på vad du har rätt att skriva om SS04 och vad som är tillåtet, till exempel på egen 

Facebooksida, Twitter, blogg eller som kommentar, ska du fråga ansvarig tränare eller klubbchefen. 

För närvarande äger klubbens endast ett Facebook- och Instagram-konto, ska ett ytterligare officiellt 

social media konto öppnas för klubben behöver det godkännas av klubbchefen.  

 


