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Integritetspolicy 
 

Parter för behandling av dina personuppgifter 
Tekniska Högskolans Flygklubb, 815200 – 9422, c/o Per Isacson, Urbergsvägen 34, 167 64 Bromma,  

nedan kallad föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom 

ramen för föreningens verksamhet. 

 

Föreningen har som ändamål att verka för flygsportens utveckling och popularisering, genom att  

1. med upplysningsverksamhet väcka och vidmakthålla intresse för flygning  

2. till lägsta möjliga kostnad utbilda (motor- och segel-) flygare och bereda medlemmar tillfälle 

att förkovra redan uppnådd flygskicklighet  

3. i tillämpliga delar följa de principer och stadgar som gäller för Svenska Flygsportförbundet  

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?  
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål 

kopplade till verksamheten. 

 

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpnade föreningsaktiviteter (ex. 

medlemsmöten, tävlingsaktivitet, flygverksamhet), kommunicera med medlemmarna (kallelser till 

aktiviteter, information till och register för bl.a. Flygklubbens medlemsregister, Myweblog, 

KSAK/KSAK-M, KSAK DM, Idrottonline m.fl.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska 

transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.). 

 

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicenser och 

pilotutbildning. 

 

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 hemkommun. 

 

Utöver ren administrativ hantering av personuppgifter använder föreningen också kameraövervakning 

av lokaler såsom klubbstuga och hangarer. 

 

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 
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• Kontakt med medlem 

• Besök på̊ vår webbplats 

• Publicering av material på̊ webbplats och sociala medier 

• Kameraövervakning 

 

Personuppgifter som behandlas 
Register (motsv)  Innehåll  Förvaring/åtkomst 

Medlemsansökan  Förnamn, 

Efternamn 

Personnummer (för 

kreditupplysning) 

Postadress 

e-postadress 

Telefonnummer 

Eventuellt certifikatsnummer 

Önskemål om engagemang inom 

klubbens verksamhet 

Pärm hos Medlemsansvarig 

Tillfälligt i e-mail hos 

styrelsemedlemmar  

Styrelsens 

kontaktinformation  
Förnamn, Efternamn e-

postadress Telefonnummer  
Styrelsemedlemmarnas datorer  

 
Protokoll  

Inval av medlemmar Ärenden 

som berör enskild namngiven 

klubbmedlem  

Styrelsemedlemmarnas datorer 

Utskriven protokollserie hos 

sekreteraren. 

På Google Drive i grupp åtkomlig 

endast för styrelse och revisorer  
e-post  Medlemmars e-postadresser  Styrelsemedlemmarnas datorer  
Medlemsregister och 

information om 

flygverksamhet  

Förnamn 

Efternamn 

Födelsedatum 

Personnummer (frivillig uppgift) 

Postadress 

Telefonnummer 

e-postadress  

Nära anhörig (frivillig uppgift) 

Bokning av flygning 

Redovisning av genomförd 

flygning  

Debitering av flygning och 

ekonomiska transaktioner på 

medlems flygkonto 

MyWebLog som är 

personuppgiftsbiträde  

Flygverksamheten finns också i 

Flygplanets loggbok  

Ekonomi  

 

Förnamn 

Efternamn 

Medlemsavgift 

Betalda avgifter för flygning  

Ekonomisystem förvarat av 

skattmästaren  

Kameraövervakning Inspelning av video och ljud i 

kamerornas närområde då 

kamerorna aktiveras av rörelser 

under tider då larmet är aktivt. 

Inspelat material raderas automatiskt 

efter 7 dygn. Vid eventuell incident 

kan inspelat material laddas ner och 

delges polisen. 
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Vilka delar vi personuppgifter med?  
För medlemmar som erlagt KSAK-avgift lämnas uppgift om namn och postadress till KSAK. I övrigt 

kommer inga personuppgifter att överföras till tredje part och dina personuppgifter kommer inte att 

utsättas för automatiserat beslutsfattande.  

 
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje part kommer du 

att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till land som inte 

inkluderas av EUs lagstiftning.  

 

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 verksamhet  Avtal  

Licenshantering  Avtal  

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet  Avtal  

Ansökan 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 på̊ vår webbplats  Intresseavvägning  

Publicering av material på̊ webbplats och 
sociala medier  

Intresseavvägning och ibland samtycke  

Tillträdesförbud  Rättslig förpliktelse  

Ordningsstörningar och otillåten påverkan  Rättslig förpliktelse  

Kameraövervakning Intresseavvägning 
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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 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.  

 

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.  

 

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 på̊ 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  

 

Från och med den 25/5 2018 kan du när som helst utöva dina rättigheter enligt den nya dataskyddslagen. 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/02/prop.-201718105/  

 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till 

Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.  

 

 

 

 

http://www.datainspektionen.se/
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