TILL MEDLEMMAR I BUDO ZEN CENTER
På Budo Zen Center är vi måna om din personliga integritet. GDPR (General Data Protection Regulation) är en
ny EU-förordning som börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018 med syfte att ge dig ett förstärkt skydd av din
personliga integritet i alla digitala databaser.
Grund för lagring av personlig data
När vi lagrar personlig data gör vi det för att upprätthålla/sköta föreningens medlemsregister, för att kommunicera
med medlemmarna kring klubbens aktiviteter och administrera avgiftshanteringen.
På BZC behandlar vi information om dig som kund/elev för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina
uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början
samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på BZC har
löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor
utsträckning som möjligt.
Typ av data som vi samlar in
Vi samlar endast in de personliga data som ni frivilligt förser oss med. De data vi samlar in är namn,
personnummer, postadress, mejladress, telefonnummer, typ av medlemskap (aktiv/passiv), gradbeteckning,
deltagande i läger, godkännande av fotoanvändning samt vilket år du som medlem inträdde i föreningen BZC.
Vi registrerar också inbetalade avgifter.
Ändamålet med behandlingen och rättslig grund
Namn och mejladress används för utskick av information kring föreningens/klubbens aktiviteter samt angående
medlemmars betalningsstatus. Typ av medlemskap lagras för att veta om du är aktiv i föreningen. Inträdesår
lagras för att se hur länge medlemmar stannar i föreningen. Personnummer/födelsedatum samlas in för att
föreningen ska kunna erhålla berättigat verksamhetsbidrag samt få en översikt över medlemmarnas åldersprofil.
Deltagande i läger används för att göra bedömningar angående gradering. Godkännande av foto används för att
kunna publicera aktuella verksamhetsbilder i bland annat marknadsföringssyfte.
Lagring av personliga data
Dina personliga data sparas så länge du är medlem i BZC. Om träningsavgiften inte betalas under
nästkommande termin/period arkiveras dina personliga data i vårt arkiv.
Säkerhet
Vi använder ett internt/externt medlemsregister som uppfyller säkerhetskraven i dataskyddsförordningen.
Dina rättigheter
Du har alltid rätt att veta vilka personliga data vi lagrar och använder rörande dig/din person och har rätt att
begära ut en kopia av dessa data. Du har också rätt att begära rättning av felaktig data som lagrats om dig eller
begära att dina personliga data raderas i samband med att träningen upphör.
Vid frågor vänligen kontakta Budo Zen Centers på mejladress bjorn@iogkf.se
Stockholm 18-05-19
Vänliga hälsningar,
Budo Zen Center

