
 
 

 

Nynäshamns Motorbåtsklubb NMK personuppgiftspolicy 

Den 25 maj 2018 infördes EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), vilket kom att ersätta 

den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen syftar till att stärka 

enskildas rätt till skydd av personuppgifter. Nynäshamns Motorbåtsklubb kommer att 

justera sitt medlemsregister så att det överensstämmer med den nya lagstiftningen. 

 

NMK är personuppgiftsansvarig (PuA) för de personuppgifter som samlas in och används 

av klubben samt för behandlingen av dessa. 

 

NMK behandling av personuppgifter är baserad på fullgörande av avtal. I detta 

sammanhang är ditt medlemskap ett avtal med föreningen. Medlemskapet och insamlade 

fakta i vårt medlemsregister är vårt främsta verktyg för att nå ut med information till dig. 

Genom att delta i vår verksamhet och använda NMK tjänster accepterar du vår 

personuppgiftspolicy och med den vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner 

också att NMK använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information 

till dig. 

 

Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy. För att kunna fungera som 

förening behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. 

 

 

Personuppgifter som behandlas. 

Nedan visas vilken information som finns om våra medlemmar i medlemsregistret 
 

1. MEDLEMSNUMMER Löpnummer på medlemmar. Löpnumret sätts vid 

inträde i klubben 

 

2. MEDLEMSTYP  För fastställande av avgifter (4 olika typer finns) 

Aktiv medlem, Stödjande medlem, Aktiv 

Hedersmedlem, Stödjande Hedersmedlem,  

 

3. FÖR- OCH EFTERNAMN Att säkerställa medlems tillhörighet. Vid samma För-  

och Efternamn är det Medlemsnummer som 

särskiljer 

 

4. TELEFON & MAILADRESS För kontakt av medlem (Mailutskick inför viktiga 

   händelser. Telefon för att t.ex. snabbt nå medlem 

vid onormalt läge för båten på brygga eller varv) 

 

5. POSTADRESS  För utskick av betalavi för medlemsavgift med 

vanlig postbefordran med brev 

 

6. PERSONNUMMER  Utgår och ersätts med födelseår för att verifiera                          

kategori på inträde i klubben. (om man är fyllda 

18 år) 

 



 

 

Hur hämtar vi informationen? 

NMK får in informationen genom din medlemsansökan och din kontakt med föreningen. Det 

är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge dina personuppgifter är 

vi förhindrade att bevilja dig medlemskap i NMK. Informationen du ger/ gett oss är generellt 

sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med NMK samt för att administrera 

medlemskapet. 

Ändamålet med informationen som inhämtas är att; 

- Bevilja och administrera medlemskap i NMK 

- Kunna ta kontakt för att ge information, göra utskick och ställa frågor. 

- I förekommande fall, av säkerhetsskäl, ange del av informationen på anslagstavla vid 

brygga och/eller varv. 

Hur länge lagrar vi informationen? 

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra 

överenskomna åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider 

När en medlem väljer att gå ur klubben sparas personuppgifterna verksamhetsåret ut. Om en 

medlem begär att få sina personuppgifter raderade kan NMK inte längre bevilja medlemskap i 

klubben. 

Insynsbegäran. 

Som medlem i NMK har du rätt att ta del av vår behandling av dina personuppgifter samt att 

bli raderad, få dina personuppgifter korrigerade eller begränsade. Dock kan NMK inte längre 

bevilja medlemskap i klubben om en medlem begär att hens personuppgifter skall raderas. 

Incident. 

NMK är ansvarig för att anmäla incidenter till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar 

från det att föreningen fått vetskap om incidenten. NMK är ansvarig för att informera om att 

en incident har inträffat vilka konsekvenser incidenten kan få och vilka åtgärder som tas för 

att förhindra att liknande incidenter inträffar. 

De som av NMK anlitats som personuppgiftsbiträden (styrelsen) är skyldiga att 

uppmärksamma klubben på säkerhetsincidenten så fort dessa upptäcks. Medlemmar är 

skyldiga att uppmärksamma NMK på säkerhetsincidenter så fort dessa upptäcks. 

Om du tror att NMK inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, har du 

rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka klagomål 

till Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter finns på: https://www.imy.se/ 

 

Kontakt: 

nymk@bredband.net 

http://nmk-nynashamn.se/ 
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