Handläggare

Datum

2020-01-14

Till föreningar som bokar lokaler, registrera din förening i Kalmar kommuns föreningsregister eller ansöker om ekonomiskt stöd.

GDPR för föreningar
Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018. Du som bokar lokaler.,
registrera din förening eller ansöker om ekonomiskt stöd hittar all information här.
Kalmar kommun samlar in och hanterar personuppgifter om dig som bokar idrottsanläggning eller
annan lokal. Det gäller också vid en registrering i kommunens föreningsregister samt vid bidragshantering. Förening är inte fysisk person. Som bokare av idrottsanläggning, annan lokal, ansökan om
bidrag samt registrering i föreningsregistret för föreningens räkning måste samtycka till att uppge
följande uppgifter ges:






Personnummer/organisationsnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
E-post

Uppgifterna används för att boka lokal, att fakturera för bokad tid, administrera bidragsansökningar
samt för utskick till föreningar. Datasystem som används är FRI-bokningssystem och kundregister,
Aptus-passersystem och Ekonoma-ekonomiprogram för fakturering.
Personal som hanterar dina personuppgifter har behörighet att logga in i aktuella system och dina
uppgifter kan därför inte hanteras av utomstående. Kommunens interna regler för dessa datasystem
är skyddade och uppgifterna får inte lämnas ut till utomstående.
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som för- och efternamn, personnummer/
organisationsnummer, mobilnummer och mailadress. Vi sparar även information om din aktivitet, till
exempel vilken verksamhet, vilken tidpunkt och vilken lokal du är i. Vi sparar även information om
bidragsutbetalningar samt vilken typ av bidrag som utbetalats. Syftet med en sådan behandling är att
kunna använda uppgifterna för uppföljning av nämndens mål och statistik.
I föreningsregistret finns möjlighet att upprätta sändlistor dessa kan användas för utskick inom olika
kommunal verksamheter som t.ex. vid arrangörsmöten, medborgardialoger, nätverksträffar, föreningsmöten, deltagande vid lovverksamhet, föreningsdialoger, nyhetsbrev.
Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden i Kalmar kultur-fritid@kalmar.se. Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överfö-
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ring, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller för att begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@kalmar.se.
Du kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter på kalmar.se/integritetspolicy. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Idrottsenheten, kultur- och fritidsförvaltningen

