Power Cheer Allstars
personuppgiftspolicy &
behandlingar

Vilka är Power Cheer Allstars:
I denna Policy kallas Power Cheer Allstar, Orgnr 802411- 3352 för Power och är
personuppgiftsansvarig gentemot dig som aktiv. Power ansvarar för samtliga personuppgifter som
du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara vid skrivet samtycke, personliga samtal, telefon, e-post
eller chat forum på internet.
Power kan nås på följande sätt:
E-mail: ordforande@powercheer.se

1. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
Denna policy gäller för dig som medlem i Power Cheer Allstars samt om du är minderårig även
dina målsmän.
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas
för att identifiera dig/er som användare som en fysisk nu levande person. Det kan vara t ex ditt/era
namn, din/era e-postadress eller ditt/era telefonnummer.
2.

Data som Power samlar in och hur den används.

Vi behöver uppgifterna i vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens
verksamhet. Verksamheten består av medlemsregister, olika digitala nätverk inklusive foton,
tävlingslicenser, tävlings anmälningar, bidragsregister, anställningsförhållanden mm.
Power är personuppgiftsansvarig och dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt efter GDPR lagen.
Vi behandlar inte uppgifter som vi inte behöver. Vi strävar efter att behandla så lite personuppgifter
som möjligt, nedan följer en översikt på aktuella områden där personuppgiftsbehandling sker hos
oss.

2.1 Administrering och kommunikation
Power behandlar personuppgifter för administrering och kommunikation med anställda, aktiva,
föräldrar och medlemmar. Syftet är att hantera anställningar, tävlingar, vid köp/försäljning och
administrera verksamheten.
Personuppgifter:
Laglig grund;
Uppgifternas ursprung:

Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, kontouppgifter,
matpreferenser, allergier, mediciner.
Behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla avtal och utföra
våra träningar, tävlingar och aktiviteter.
Uppgifterna kommer från den registrerade själv som lämnas till oss
vid bokning och avtalsingående.

2.2 Marknadsföring
Power använder personuppgifter för att marknadsföra vår verksamhet i digitala kanaler och genom
utskick med erbjudanden, event och information.
Personuppgifter:
Laglig grund:
Uppgifternas ursprung:

Namn, e-postadresser, i vissa fall bilder.
Behandlingen sker efter samtycke eller en intresseavvägning.
Från de registrerade själva genom att aktivt delta i olika sociala
medier eller som de själva har lämnat.

2.3 Anställningsförhållanden
För att sköta administration av löner och kontakt med våra anställda måste Power behandla
anställdas personuppgifter.
Personuppgifter:

Laglig grund:

Uppgifternas ursprung:

Namn, personnummer, e-postadress, adress, telefonnummer,
eventuella anhöriga, kontonummer, lönespecifikationer, frånvaro,
kontrolluppgifter, inkomstuppgifter.
Behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla anställningsavtal
och att administrera och betala ut lön. Power har som arbetsgivare en
rättslig förpliktelse att tillhandahålla Skatteverket med anställdas
kontrolluppgifter.
Uppgifterna kommer från den registrerade själv och lämnas till oss vid
avtalsingående eller under avtalsförhållandet. Lönespecifikationer
genereras i Powers lönesystem. Uppgifterna kommer från
lönesystemet och är baserade på vad som är registrerat mot bakgrund
av den anställdes lön och arbetade timmar.

2.4 Betalningar & anspråk
För att Företagsgruppen ska kunna hantera olika betalningar behövs personuppgifter. Dessutom kan
behov av personuppgifter uppstå för att hantera eventuella reklamationer mm.
Personuppgifter:

Laglig grund:

Uppgifternas ursprung:

Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, kortnummer,
fakturanummer belopp, tid för transaktionen, detaljer om
beställningen.
För att hantera medlemsavgifter, licenser eller olika köp och
försäljningsaktiviteter i föreningens verksamhet samt leva upp till
avtal genom att få betalt behöver personuppgifter hanteras kopplade
till betalningar. Behandlingen är nödvändigt för att tillgodose Powers
berättigade intresse.
Uppgifterna kommer från de registrerade själva vid betalning eller
bokning samt andra aktörer.

2.5 Cookies m.m.
För att förbättra användarupplevelsen i de Digitala kanalerna kan vi komma att samla in teknisk
data.
Personuppgifter:
Laglig grund:
Uppgifternas ursprung:

IP-adresser, cookies, webbläsarinformation, enhets-ID:n.
Beroende på vilken sorts teknisk data som samlas in sker
behandlingen antingen efter en intresseavvägning eller efter samtycke.
De registrerade själva vid användning av de digitala kanalerna.

4. Var behandlas dina personuppgifter?
Vårt mål är att samtliga personuppgifter behandlas inom EU/EES-området.

5. Dina rättigheter
5.1 Lagring
Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de
ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs
enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen. I övriga fall
kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering.
5.2 Dina rättigheter
Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina
uppgifter. Vi beviljar max ett registerutdrag per år per registrerad och begäran ska vara skriftlig med
underskrift av den registrerade. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om
ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också
alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.
5.3 Radera dina personuppgifter
Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi
kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också
rätt att invända mot vår behandling eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss
överförda till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportering.
Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter
dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke.
5.4 Klagomål och tillsynsmyndighet
Om du anser att vi efter dialog har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att
framställa klagomål till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för
personuppgiftsbehandling.

5.5 Kontakta oss
Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att
kontakta oss via e-post ordforande@powercheer.se

