
Integritetspolicy 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter, Näsbyparks Tennisklubb (nedan kallad 

klubben) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för 

klubbens verksamhet. I förekommande fall är klubben gemensamt personuppgiftsansvarig 

tillsammans med RF, SDF och IF. 

 

För att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål 

kopplade till verksamheten. Klubben finns till för sina medlemmar vilket innebär att personuppgifter 

kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service klubben tillhandahåller. Det 

handlar exempelvis om tävlings- och utbildningsadministration, ekonomiska transaktioner och 

statistik. 

 

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

• Hantering av medlemskap i klubben 

• Klubbadministration eller Förbundsadministration 

• Deltagande och administrering av klubbens utbildningsverksamhet 

• Deltagande i tävlingsverksamhet 

• Administrering av tävlingslicenser 

• Klubbens arrangerade mötesplatser (utöver tävling och utbildning) 

• Ansökan och hantering av bidrag  

• Sammanställning av statistik och uppföljning  

• Kontakt med medlemsföreningar och enskilda medlemmar i föreningar 

• Besök på vår hemsida 

• Publicering av material på hemsida, sociala medier och klubbtidning 

 

Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av 

EU. När du blir medlem i klubben behöver du uppge namn, adress, mailadress och fullständigt 

personnummer. Dessa uppgifter använder vi för att administrera löpande föreningsaktiviteter som 

träningsverksamhet, tävlingsverksamhet, kommunikation med medlemmarna, hantering av 

medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner samt ansökan om bidrag från Riksidrottsförbundet och 

föreningens hemkommun. Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade om du så önskar. 

 

Klubben samarbetar med MATCHi, en onlinetjänst för racketsport, när det gäller medlemsregister, 

kontrakts- och träningstider, bokning och betalning av speltider. När du registrerar medlemskap i 

klubben, via MATCHI, from 25 maj 2018, kommer du att få godkänna användarvillkor och 

integritetspolicy i enlighet med GDPR. För dig som redan är medlem behöver du inte godkänna 

medlemsvillkoren på nytt, men du kan ta del av dessa nedan. 

 

 



https://www.matchi.se/home/useragreement 

https://www.matchi.se/home/integritypolicy 

 

Vilka delar vi personuppgifter med? 

Klubben kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis 

Riksidrottsförbundet, distriktsidrottsförbund och/eller specialidrottsförbund, i syfte att kunna fullgöra 

våra åtaganden gentemot dig och din idrottsförening. Om klubben måste dela dina personuppgifter 

med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis bli aktuellt om du 

anmäler dig till en tävling i tredje land eller på annat sätt representerar klubben internationellt. Dina 

personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Klubben 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. 

 

Om du vill veta mer 

Har du frågor om klubbens personuppgiftsbehandling kontaktar du info@nptk.se. 

https://www.matchi.se/home/useragreement
https://www.matchi.se/home/integritypolicy

