
 

 
 
Integritetsskyddspolicy för medlemmar och övriga 
deltagare i arrangemang som kräver hantering av 
personuppgifter. 
 
Policyn beskriver hur EFLD behandlar personuppgifter. Genom ditt 
medlemskap och/eller deltagande i föreningens arrangemang godkänner du 
denna integritetsskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. 
 

1. Personuppgiftsansvarig 
Eastfield’s Linedancers Club, org.nr. 802437-4764, ansvarar för de personuppgifter 
som behandlas inom Föreningen. Kontaktperson i dessa ärenden är föreningens 
kassör som kan kontaktas genom e-post: info@efld.se. 
 

2. Uppgifter som hanteras 
För medlemmar hanterar föreningen uppgifter om personnummer, namn, 
postadress, e-postadress och telefonnummer. 
 
För icke medlemmar, instruktörer och dansare från andra klubbar hanterar 
föreningen uppgifter som krävs för det enskilda arrangemanget (t ex namn, 
födelseår-månad-dag, för deltagare i våra Viking Rosella arrangemang). 
 
Vid föreningsinterna och publika evenemang (t ex öppna danser, uppvisningar) 
förekommer ibland fotografering och videofilmning. Foton och filmer kan komma att 
publiceras på föreningens hemsida samt på föreningens Facebook-sida. 
 

3. Ändamål 
För medlemmar hanteras personuppgifter för att administrera information, 
kursdeltagande, fakturering av medlems- och kursavgifter.  
 
Vi delger också medlemmarnas namn, personnummer, adress och telefonnummer till 
vår samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan för att komma i åtnjutande av 
försäkringsskydd, STIM samt verksamhetsbidrag. 
 
För medlemmar och icke medlemmar kan de uppgifter som krävs för deltagande i 
arrangemang delges annan partner (se exemplet i punkt 2).  
 
Publicering av bild- och filmmaterial sker för att för medlemmar och andra 
intresserade ska kunna ta del av föreningens verksamhet och för att sprida kunskap 
om verksamheten och locka nya medlemmar. 
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4. Dina rättigheter 
Du har rätt att få information och tillgång till dina personuppgifter genom ett 
registerutdrag som innehåller information om vilka uppgifter som behandlas, varifrån 
dessa personuppgifter kommer, för vilket syfte uppgifterna behandlas, vilka 
mottagare personuppgifterna lämnas till och hur länge personuppgifterna sparas. 
 
När det gäller publicering på hemsida och Facebook av bild- och filmmaterial från 
föreningsinterna verksamheter hänvisar vi till detta dokument som finns tillgängligt 
för medlemmarna på föreningens hemsida. Genom medlemskapet godkänner man 
föreningens policy rörande personuppgifter. 
 
Återkallelse av godkännande skall göras skriftligt via brev eller e-post. Rättelse av 
registrerade uppgifter, t ex ny adress görs med e-post till info@efld.se. 
 
När det gäller publicering på hemsida och Facebook av bild- och filmmaterial från 
publika evenemang informeras deltagarna vid evenemanget om att publicering kan 
komma att ske. Deltagare har därvid möjlighet invända mot publiceringen direkt på 
plats till representant för föreningen (styrelseledamot, ledare/instruktör/DJ) eller 
med e-post till info@efld.se. 
 

5. Detta dokument uppdaterades 2019-01-27. 
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