  
Information  om  Hallstahammar  Kolbäck  Båtklubbs  hantering  av  
personuppgifter.  
Som  alla  föreningar  och  organisationer  som  hanterar  personuppgifter  är  vi  i  HKBK  
skyldiga  att  informera  våra  medlemmar  hur  vi  hanterar  medlemmarnas  person-
uppgifter.  
•  

Styrelsen  är  ytterst  ansvarig  för  de  personuppgifter  som  föreningen  hanterar  
och  om  du  som  medlem  vill  kontakta  styrelsen  angående  dina  personuppgifter  
så  hittar  du  styrelsens  kontaktuppgifter  på  föreningens  hemsida:  www.hkbk.se  
  

•  

HKBK  hanterar  följande  personuppgifter:  
Via  SBUs  (Svenska  Båtunionen)  administrativa  system  lagrar  vi  uppgifter  om  
namn,  adress,  telefonnummer  och  mailadress.  Dessutom  har  vi  uppgifter  om  
personnummer  för  att  Svenska  Båtunionen  via  SPAR  (Statens  
personadressregister/Folkbokföringen)  ska  får  rätt  utdelningsadress  av  
tidningen  Båtliv.  Personnummer  skrivs  aldrig  ut,  det  finns  endast  i  det  digitala  
lösenordsskyddade  registret  hos  SBU.  
  

•  

HKBK  behandlar  dessa  personuppgifter  för  att  vi  skall  kunna  kommunicera  
med  er  medlemmar  när  det  gäller  information  om  klubbens  verksamhet,  bjuda  
in  till  medlemsträffar  och  aktiviteter  samt  för  att  hantera  administrativa  och  
ekonomiska  rutiner  så  som  medlemsavgifter,  hantering  av  båt-  och  
bryggplatser.  Dessutom  används  personuppgifter  som  namn,  telefonnummer  
och  epostadress  i  samband  med  att  vakttjänstgörings-  och  arbetslistor  tas  
fram.  Kontaktuppgifterna  är  också  viktiga  om  det  händer  något  med  
medlemmars  båtar  och  tillhörigheter  som  finns  förvarade,  uppställda  eller  
förtöjda  i  hamnområdet.  
  

•  

HKBK  delar  inte,  utöver  med  SBU,  personuppgifter  med  någon  övrig  part.
  

•  

HKBK  har  inte  heller  för  avsikt  att  överföra  personuppgifter  till  ett  så  kallat  
tredjeland  (land  utanför  EU/EES).  
  

•  

Dina  personuppgifter  raderas  från  vårt  administrativa  system  när  styrelsen  har  
beviljat  ditt  utträde  ur  föreningen.
  

Du  har  som  medlem  rätt  att  
•  

få  tillgång  till  dina  personuppgifter  

•  

få  felaktiga  personuppgifter  rättade  

•  

få  dina  personuppgifter  raderade  om  uppgifterna  inte  längre  är  nödvändiga  

•  

lämna  in  klagomål  till  Datainspektionen.  

Önskar  du  få  information  om  dina  lagrade  personuppgifter  i  HKBK  är  du  varmt  
välkommen  att  kontakta  styrelsen  och  då  i  första  hand  ordförande,  sekreterare  eller  
kassör,  se  styrelsens  kontaktuppgifter  på  www.hkbk.se  
Du  är  också  välkommen  att  kontakta  oss  om  du  vill  rätta  felaktiga  uppgifter  eller  om  
du  vill  få  uppgifter  som  inte  längre  är  nödvändiga  raderade.  
Med  vänlig  hälsning  
Styrelsen  i  Hallstahammar  Kolbäcks  Båtklubb.  
  
	
  

