
Personuppgiftshantering i Kyrkoby Golf 
 

Personuppgifter 
Syftet med behandling av personuppgifter i Kyrkoby Golf är: 

- Information om händelser inom klubben (resor, tävlingar, medlemserbjudanden etc.) 

- Erbjuda medlemmar golfhandicap och grönt kort 

- Arrangera tävlingar 

- Arrangera medlemsresor 

- Arrangera träningstillfällen. T ex Golfäventyret för unga medlemmar 

Typ av personuppgifter 
Kyrkoby Golf samlar in och behandlar följande personuppgifter: 

- För- och efternamn 

- Adress 

- Telefonnummer 

- E-postadress 

- Födelsetid 

- Handicap 

- Medlemskap i annan klubb 

- Hemmaklubb 

Insamling av personuppgifter 
Insamling av personuppgifter sker: 

- Vid inbetalning av medlemskap 

- Vid anmälan till tävling (sker i de flesta fall i Golfbox där personens uppgifter redan finns) 

- Vid anmälan till träningstillfälle 

- Vid anmälan till medlemsresor 

Register med personuppgifter 
1. Kyrkoby Golfs medlemsregister finns i Golfbox, där finns samtliga typer av personuppgifter 

som behandlas av klubben. Golfbox informerar på sin hemsida att de följer GDPR-

regelverket. Medlemmarna kan själva göra uppdateringar av personuppgifter samt se sina 

personuppgifter i Golfbox. 

2. Anmälan till träningstillfällen.  

3. Anmälan till medlemsresor 

4. Historiska tävlingsresultat 

Registerbeskrivningar 
1. Medlemsregistrets registerbeskrivning finns i bilaga 1. 

2. Anmälan till träningstillfällen. Huvudregistret är medlemsregistret. Tränare håller en tillfällig 

lista på deltagare för koordinering och kontroll av närvaro. Denna lista sparas till 

nästkommande år för eventuella erbjudanden till deltagarna. Därefter raderas listan, 

alternativt anonymiseras till statistik. 



3. Anmälan till medlemsresor. Huvudregistret är medlemsregistret. Reseledare håller en tillfällig 

lista på deltagare för koordinering. Efter resan raderas listan, alternativt anonymiseras till 

statistik. 

4. Register över historiska tävlingsresultat anses höra till föreningens historia och bakgrund. 

Därför anses registret vara för allmänhetens och föreningens intresse. Därav så kommer 

denna information sparas på obestämd tid. Om en medlem har berättigad orsak att få 

exkluderas från detta register så kan det lyftas till styrelsen för hantering.  

 

Medlemmarnas rättigheter 
- En medlem i Kyrkoby Golf kan, när den så önskar, gå ur föreningen och begära att få sina 

personuppgifter raderade. Detta sker då utan dröjsmål, dock senast inom 30 dagar från 

utträde. 

- En medlem har rätt att neka reklam, utskick och övrig reklam från Kyrkoby Golf. Dock så 

kommer alla medlemmar alltid att få information som är nödvändig för sitt medlemskap, spel 

på banan eller som krävs för att Kyrkoby Golf skall kunna fullfölja sitt ansvar som golfklubb. 

- En medlem kan begära ut rapport på vilka personuppgifter Kyrkoby Golf har på medlemmen. 

De flesta av personuppgifterna finns tillgängliga i Golfbox. Kyrkoby Golf kompletterar dessa, 

på begäran, om ytterligare uppgifter om medlemmen finns i något annat register. 

 

Övrigt 
Vid event och tävlingar på Eckerö Golf kan fotografering, i reklamsyfte, ske. Bilder från dessa tillfällen 

kan komma att publiceras i sociala medier.  

 

Frågor kan riktas till: 

John Sjöström 

0407550258 

  



Bilaga 1 – Registerbeskrivning av Kyrkoby Golfs medlemsregister 
 

 


