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Integritetspolicy för Lidingö Allmänna Konståkningsklubb 

LAKK, Lidingö Allmänna Konståkningsklubb (”Föreningen”) är personuppgiftsansvarig för 

den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Föreningens verksamhet. Vi är 

måna om den personliga integriteten och behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning. Detta är av särskild vikt då merparten av Föreningens medlemmar är 

barn. 

I denna integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter och vem du kan 

kontakta om du har några frågor. 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Inom ramen för Föreningens verksamhet samlar vi in och hanterar personuppgifter rörande 

följande huvudsakliga kategorier av registrerade: medlemmar, föräldrar/anhöriga till 

medlemmar, tränare, styrelseledamöter och andra funktionärer i verksamheten, medlemmar i 

andra konståkningsföreningar i samband med deltagande i läger, tester och tävlingar 

arrangerade av Föreningen samt kontaktpersoner hos våra leverantörer. 

De personuppgifter vi behandlar rör huvudsakligen: kontaktuppgifter (namn, adress, 

telefonnummer och e-postadress), personnummer (för våra medlemmar), uppgifter kring 

testnivåer och tävlingsresultat och kontouppgifter för betalningar.  

På vår hemsida (www.lakk.se) och i sociala medier (Instagram: lakk_swe och Facebook: LAKK 

Lidingös Allmänna Konståkningsklubb) publicerar vi bilder, filmer och texter om vår 

verksamhet.  

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Föreningen behandlar personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Dessa 

ändamål är: 

• Administration av medlemskap i Föreningen 

• Administration av löpande föreningsaktiviteter såsom träningsverksamhet, läger, 

medlemsmöten, utbildningar och kommunikation med medlemmar och 

föräldrar/anhöriga 

• Administration i samband med tävlingar och tester såsom anmälning till tävling/test 

och resultatrapportering 

• Hantering av anställdas personuppgifter i egenskap av Föreningens roll som 

arbetsgivare 

• Hantering av föreningens ekonomi såsom bokföring, fakturering, medlemsavgifter, 

tävlingsavgifter och testavgifter 

http://www.lakk.se/
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• Åtgärder i samband med ansökan om och upprätthållande av tävlingslicens hos 

Svenska Konståkningsförbundet 

• Ansökan om bidrag hos Riksidrottsförbundet och Lidingö Stad 

• Sammanställning av statistik och uppföljning av Föreningens verksamhet 

• Publicering av material på vår hemsida (www.lakk.se) och i sociala medier 

(Instagram och Facebook)  

Vad är den lagliga grunden för vår behandling? 

I tabellen nedan har vi angett den lagliga grunden för våra personuppgiftsbehandlingar. 

Ändamål Laglig grund 

Administration av medlemskap i Föreningen Rättslig skyldighet och intresseavvägning 

Administration av löpande 

föreningsaktiviteter såsom 

träningsverksamhet, läger, medlemsmöten, 

utbildningar och kommunikation med 

medlemmar och föräldrar/anhöriga 

Avtal med den registrerade och 

intresseavvägning  

Administration i samband med tävlingar och 

tester såsom anmälning till tävling/test och 

resultatrapportering 

Avtal med den registrerade och 

intresseavvägning 

Hantering av anställdas personuppgifter i 

egenskap av Föreningens roll som 

arbetsgivare 

Rättslig skyldighet och avtal med den 

registrerade 

Hantering av medlemsrelaterade ekonomiska 

transaktioner såsom medlemsavgifter, 

tävlingsavgifter och testavgifter 

Avtal med den registrerade 

Åtgärder i samband med ansökan om och 

upprätthållande av tävlingslicens hos 

Svenska Konståkningsförbundet 

Intresseavvägning 

Ansökan om bidrag hos Riksidrottsförbundet 

och Lidingö stad 

Intresseavvägning 

Sammanställning av statistik och uppföljning 

av Föreningens verksamhet 

Intresseavvägning  

Publicering av material på vår hemsida 

(www.lakk.se) och i sociala medier 

(Instagram och Facebook) 

Intresseavvägning och i vissa fall samtycke 
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Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar? 

De personuppgifter som Föreningen samlar in hanteras av Föreningens styrelse, tränare, och 

övriga funktionärer. Föreningen har som princip att endast de personer som behöver tillgång till 

insamlade personuppgifter ska ha tillgång till dessa och då enbart de personuppgifter som är 

nödvändiga för de åtgärder som ska vidtas.  

Föreningen delar personuppgifter med vissa externa parter då detta är nödvändigt för 

verksamheten. I samband därmed delas personuppgifter med Lidingö stad och Svenska 

Konståkningsförbundet, andra konståkningsklubbar i samband med tävlingar och tester, 

Föreningens försäkringsbolag och bank, Föreningens redovisningskonsult, samt leverantörer av 

IT-tjänster.  

Föreningen har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda 

de personuppgifter vi behandlar mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst och har ingått 

personuppgiftsbiträdesavtal med tredje parter som behandlar personuppgifter på uppdrag av 

Föreningen. 

Föreningen överför inte regelmässigt personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om en 

överföring behöver göras sker det med stöd av standardavtalsklausuler som EU kommissionen 

har beslutat om eller annan lämplig skyddsåtgärd. 

Hur länge sparas personuppgifter? 

Föreningen sparar personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de ändamål de 

samlats in för, exempelvis för att uppfylla Föreningens avtalsförpliktelser eller våra berättigade 

intressen och till dess att det inte längre finns några legala skyldigheter eller rättigheter för oss 

att ha kvar informationen. Personuppgifter hänförliga till medlemmarna sparas normalt sett 

under medlemstiden och två år efter avslutat medlemskap, om inte uppgifterna måste eller får 

sparas längre enligt lag. 

Vilka rättigheter har den vars personuppgifter behandlas av oss? 

Lidingö Allmänna Konståkningsklubb, org. Nr. 802437-5803, med adress Ekbackevägen 26, 

181 46 Lidingö, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs 

ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med 

gällande personuppgiftslagstiftning. 

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att 

felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig rättas eller att vi raderar dessa 

personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om 

ett lämnat samtycke återkallas). Du har vidare rätt att invända mot viss behandling av 

personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. Slutligen har du rätt 

att få ut sådana personuppgifter som du har tillhandahållit och att få uppgifterna överförda till en 

annan personuppgiftsansvarig. 

Om Du har invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter har Du 

rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för vår 

personuppgiftsbehandling. 

Vid frågor om eller klagomål rörande hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om 

utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss via e-post på info@lakk.se. 

mailto:info@lakk.se

