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I dina kontakter med oss på Sveriges Dansorganisation behandlar vi personuppgifter om dig.
Med anledning av EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR)
som började gälla från den 25 maj 2018 har vi gått igenom hur SDO hanterar
personuppgifter. I vår Integritetspolicy här nedan har vi sammanställt hur vi använder
informationen vi har om dig och hur vi arbetar för att skydda din integritet i enlighet med
GDPR. Du kan också läsa hur du kan gå tillväga om du vill veta vilken information vi har om
dig.

Ansvar för behandling av personuppgifter
Sveriges Dansorganisation (organisationsnummer 802470-8961) epost med
dataskydd@sverigesdansorganisation.se nedan benämnd SDO, är personuppgiftsansvarig
för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för kärnverksamheten.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet
räknas som personuppgifter. Alla former av åtgärder med personuppgifter är
personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering,
lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning eller
tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller
förstöring.

Varför behandlar vi dina personuppgifter och vilken laglig grund använder vi
oss av?
För att SDO ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål
kopplade till föreningen. Nedan följer SDO:s centrala personuppgiftsbehandlingar och vilken
laglig grund som används för dessa.
Personuppgiftsbehandling Syfte med behandlingen

Laglig grund

Medlemsregister

Bedriva föreningsadministration.
Dokumentation av medlemmar.

Avtal

Kompetens och
behörighetsregister

Organisering, administrering och
behandling av domare samt personer
som gått utbildning.

Avtal

Nyhetsbrev medlemmar

För att kunna bedriva verksamheten
och informera medlemmar om relevant
information.

Intresseavvägning

Rankinglistor och resultat

För att kunna presentera
danstävlingsresultat.

Allmänt intresse

Internationell tävlingsverksamhet

För att kunna ta ut, administrera och
anmäla dansare till internationella

Avtal

mästerskap.
Publicering av material på
hemsida och sociala medier från
internationella tävlingar och events

För att kunna publicera material på
hemsida och sociala medier och
därigenom kunna visa upp,
marknadsföra och informera om
verksamheten och dans.
Organisationen SDO existerar för att
sprida och främja svensk dans och
danskultur.

Avtal

Publicering av material på
hemsida och sociala medier från
nationella tävlingar

För att kunna publicera material på
hemsida och sociala medier och
därigenom kunna visa upp,
marknadsföra och informera om
verksamheten. Organisationen SDO
existerar för att sprida och främja
svensk dans och danskultur.

Avtal

Publicering av material på
hemsida och sociala medier från
övriga föreningsevents

För att kunna genomföra publicering av
material på hemsida och sociala
medier och därigenom kunna visa upp,
marknadsföra och informera om
verksamheten.

Avtal

Epostkorrespondens externt

För att kunna administrera och bedriva
verksamheten, informera och
kommunicera med medlemmar,
intressenter, leverantörer, dansare och
allmänhet.

Intresseavvägning

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Om dina
uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du
kan under vissa förutsättningar begära att få uppgifter raderade. Vi kan inte radera dina
uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring,
som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till att uppgifterna
måste sparas, till exempel obetalda skulder. Som registrerad har man även rätt att invända
mot en behandling och i vissa fall rätt till dataportabilitet. Du har även rätt till ett
registerutdrag.
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter
kan du kontakta SDO via epost på Dataskydd@Sverigesdansorganisation.se. Din begäran
ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Med din begäran ska en i Sverige giltig
inscannad kopia av en ID-handling bifogas. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar
ut uppgifterna till rätt person.
För mer information om dina rättigheter besök datainspektion på:
https://www.datainspektionen.se/.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Vi på SDO behöver spara en del av dina uppgifter för att till exempel kunna fullgöra
avtalsförhållande och uppfylla rättsliga krav så som redovisning. Personuppgifter lagras bara
så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med redovisade behandlingar. Därefter

raderas samtliga personuppgifter i enlighet med rutiner för gallring. Årligen genomförs en
bedömning om ändamål med personuppgifterna kvarstår. Kvarstår inte ändamål med
behandlingen av personuppgifterna kommer dessa att raderas.

Kommer SDO att överföra dina personuppgifter utanför EU?
Uppgifter kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer heller
inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Enda undantaget då dina personuppgifter
kan hamna utanför EU/EES är om du representerar Sverige och tävlar internationellt i en
tävling som arrangeras utanför EU/EES.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
SDO har flertalet policys framtagna för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till
personuppgifter samt uppbyggda rutiner för hur och vem som behandlar personuppgifter.
Endast behörig personal behandlar och har tillgång till identifierbara personuppgifter hos
SDO och vi använder dem endast för de ändamål som vi redovisar.

Klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ditt
klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten), besök
https://www.datainspektionen.se/.

Ändringar i integritetspolicyn
SDO kan göra ändringar i Integritetspolicyn. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på
SDO:s webbplats.

