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Hantering av personuppgifter inom 

Linjettförbundet och Linjettseglarna 

1 Inledning 
Denna informationstext förklarar hur Svenska Linjettförbundet (”LF”) och Linjettseglarna 

(”LS”) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder 

sig till dig som 

▪ Är medlem i LF eller både LF och LS 

▪ Besöker vår webbplats  

▪ Beställer någon av våra produkter via telefon, e-post eller via vår webbshop 

▪ Deltar i någon av våra aktiviteter 

▪ På annat sätt kommunicerar med oss 

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som 

samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med 

dataskyddslagstiftningen. 

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om 

hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta Styrelsen för resp 

förening. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av detta dokument. 

2 Vad är personuppgifter? 
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra 

uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, IP-adress, e-postadress 

och köphistorik. 

3 Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför? 
 I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används. 

3.1 När du är medlem i Svenska Linjettförbundet 

När du är medlem i LF, hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss: 

▪ Ditt namn och dina kontaktuppgifter (inkl adress och telefonnr) 

▪ Information om din båt (inkl båttyp, båtnamn, segelmärkning) 

Vi hanterar dina personuppgifter för att: 

▪ Identifiera dig som medlem, t ex på årsmöte och andra träffar som anordnas av LF. 

▪ Debitera årsavgift i enlighet med LFs stadgar. 
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▪ Bjuda in dig till träffar och årsmöte som anordnas av LF. 

▪ Skicka information till dig om LF och vår verksamhet. 

▪ Ta fram statistik över medlemmar, i syfte att förstå t ex var våra medlemmar finns och 

vilka antal båttyper som finns representerade.  

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande 

av LF:s stadgar, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att 

använda dina uppgifter för statistik, säkerställa betalning och förhindra bedrägerier. 

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till så länge du är medlem och upp till 12 

månader efter utträde. 

3.2 När du blir medlem i Linjettseglarna 

Linjettseglarna är en underförening till Svenska Linjettförbundet. Medlemskap i LS är 

endast tillgängligt för medlemmar i LF.  

När du är medlem i LS hanterar vi, utöver vad som beskrivs i punkten 3.1 även: 

▪ Ditt personnr för att kunna rapportera det till Svenska Seglarförbundet och Svenska 

Riksidrottsförbundet. Detta är en förutsättning för att du skall kunna anmäla dig till 

kappseglingar under LS-flagg. 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande 

av LS:s stadgar, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att 

använda dina uppgifter för statistik, säkerställa betalning och förhindra bedrägerier. 

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till så länge du är medlem och upp till 12 

månader efter utträde. 

3.3 När du aktiverar inloggningskonto på Linjettförbundets webbplats 

När du aktiverar ditt inloggningskonto på Linjettförbundets webbplats hanterar vi, utöver 

vad som beskrivs i punkterna 3.1 och 3.2 ovan, även: 

▪ Ditt personnr som unik identifierare av dig som användare   

▪ Uppgifter om ditt inloggningskonto, t ex kön, användarnamn och lösenord 

▪ Uppgifter som du själv väljer att spara på din profil, t ex foto, ytterligare telefonnr och 

VHF-anrop 

▪ Uppgifter om hur du använder webbplats, t ex uppgifter om dina senaste inloggningar 

Personuppgifterna hanteras för att: 

▪ Administrera ditt inloggningskonto och göra det möjligt för dig att anmäla dig till våra 

aktiviteter 

▪ Kontakta dig med information och inbjudningar till aktiviteter, via t ex e-post och sms 

▪ Göra det möjligt för dig att göra inlägg i vårt diskussionsforum 

▪ Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra vår webbplats och vår 

kommunikation till dig som medlem 
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▪ Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av 

otillbörlig användning  

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av 

intresseavvägning när vi och du har ett berättigat intresse att underlätta användning av 

vår webbplats, kunna kommunicera effektivt, för att ta fram statistik och för att utveckla, 

förbättra och säkerställa säkerheten för vår webbplats, och medlemshantering. 

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till så länge du är medlem och upp till 12 

månader efter utträde. 

3.4 När du kommunicerar med oss 

Du kan välja att kommunicera med LF och LS på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, 

i vårt forum, kontakta oss funktion eller samtal och mail med oss. 

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex: 

▪ Namn och kontaktuppgifter 

▪ Information om din synpunkt, fråga eller ärende 

Vi hanterar dina personuppgifter för att: 

▪ Besvara frågor och hantera ditt ärende 

▪ Leverera beställa artiklar, t ex medlemsvimpel 

▪ Förbättra den information som vi lämnar och publicerar via vår webbplats 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt 

berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning). 

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för 

att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss. 

3.5 När du deltar i våra aktiviteter 

I samband med aktiviteter (föreläsningar, kappseglingar, andra tävlingar, träffar, etc.) 

hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter samt 

specifik information som kan behövas för aktiviteten som t ex kostavvikelse. 

Vi hanterar dina personuppgifter för att: 

▪ Administrera aktiviteten, inklusive att informera och kommunicera till dig 

▪ Skapa reportage och annat material för våra digitala kanaler (se även 3.7) 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt 

berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning) och med stöd i fullgörande av 

våra förpliktelser vid administration av kappseglingar och tävlingar. Om vår behandling 

kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas. 

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till så länge du är medlem och upp till 12 

månader efter utträde. Om du deltar i någon av våra aktiviteter som icke-medlem, men 

har en familjerelation med en medlem eller är medbjuden av medlem, sparar vi dina 

uppgifter baserat på medlemmens medlemskap. 
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3.6 När du använder vår webbplats 

När du besöker vår webbplats hanterar vi: 

▪ Information som du själv väljer att ange när du skriver inlägg i vårt forum, anmäler dig 

till aktivitet eller lägger ut annons under ”Köp och sälj”  

▪ Information om dina besök på våra hemsidor, genom så kallade cookies. För mer 

information om hur vi använder cookies, se information på webbplatsen. 

Vi hanterar dina personuppgifter för att: 

▪ Tillhandahålla en fungerande webbplats 

▪ Ge dig möjlighet att delta i forumdiskussioner 

▪ Fullfölja aktiviteter vi anordnar 

▪ Kunna kommunicera med dig om aktiviteter du anmält dig till 

▪ Ge dig support när du har tekniska problem 

▪ Underhålla, testa och förbättra vår webbplats 

▪ Upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp, t ex virusattacker 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt 

berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning), med stöd i fullgörande av LF:s 

stadgar samt med stöd av intresseavvägning för våra berättigade intressen att underhålla, 

testa och förbättra vår webbplats. 

Lagringstid: Personuppgifter som du eventuellt själv frivilligt har skapat i form av t ex 

foruminlägg, annonser, artiklar, reportage och bilder lagras tillsvidare eller till det att du 

själv raderar den eller ber oss radera den. Personuppgifter om dig som du själv inte skapat 

sparar vi så länge du är medlem och upp till 12 månader efter utträde. 

3.7 När vi publicerar artiklar, reportage och bilder i våra digitala kanaler 

LF och LS skriver löpande reportage från exempelvis våra aktiviteter. Det händer även att 

vi spelar in aktiviteter som exempelvis föreläsningar för att publicera dessa i digitala 

kanaler som exempelvis YouTube. Redaktionellt material som skapas kan förutom text 

även innehålla bilder från aktiviteter. 

Personuppgifter om dig i ovanstående sammanhang kan innehålla: 

▪ Uppgift om ditt namn, din båts namn och/eller segelmärkning 

▪ Bilder på dig 

▪ Videoklipp där du kan identifieras 

Vi hanterar dina personuppgifter för att: 

▪ Tillhandahålla intressant, pedagogiskt och underhållande innehåll för dig och andra 

medlemmar 

▪ Göra det möjligt för medlemmar som inte har möjlighet att fysiskt delta på våra 

aktiviteter (av t ex geografiska skäl) att kunna ta del av material från dessa 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt 

berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning) samt med stöd av 
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intresseavvägning för våra berättigade intressen att göra så mycket av vår information 

tillgänglig för så många som möjligt av våra medlemmar. Om vår behandling kräver ditt 

samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas. 

Lagringstid: Personuppgifter som du eventuellt själv frivilligt har skapat i form av t ex 

foruminlägg, annonser, artiklar, reportage och bilder lagras tillsvidare eller till det att du 

själv raderar den eller ber oss radera den. Personuppgifter om dig som du själv inte skapat 

sparar vi så länge du är medlem och upp till 12 månader efter utträde. 

3.8 När vi har en skyldighet enligt lag 

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när 

vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från 

myndighet. 

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt 

lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet. 

4 Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med 

behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller 

avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs 

mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3. 

5 Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter? 
LF och LS säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut 

dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare: 

▪ Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster 

eller utför betalningsförmedling för LF och LS räkning 

▪ Samarbetspartners som erbjuder förmåner för medlemmar i LF eller LS. Detta för att 

kunna verifiera att du som medlem har rätt att erhålla förmånen. Informationen som 

lämnas ut är endast den som krävs för att samarbetspartnern skall kunna verifiera ditt 

medlemskap. Om informationen som lämnas ut skall användas för att de skall kunna 

kontakta dig direkt, t ex i marknadsföringssyfte, kommer du att informeras om det 

med möjlighet för dig att neka till att uppgifterna lämnas ut. 

▪ Företag och organisationer som ordnar aktiviteter i samarbete med LF eller LS. Detta 

kan vara aktuellt i de sammanhang det finns säkerhets- eller andra lagliga skäl då de 

behöver informationen. Om informationen som lämnas ut skall användas för att de 

skall kunna kontakta dig direkt, t ex i marknadsföringssyfte, kommer du att 

informeras om det med möjlighet för dig att neka till att uppgifterna lämnas ut. 

▪ Din bank om du betalar med kort eller med Swish. 

▪ Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut 

Mottagare som hanterar personuppgifter för Linjettförbundets eller Linjettseglarnas 

räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska 
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kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder 

leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi 

särskilda skyddsåtgärder, t ex tecknar avtal som inkluderar de standardiserade 

modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns 

tillgängliga på EU-kommissionens webbplats. 

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt 

personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens 

integritetspolicy och information om personuppgiftshantering. 

6 Hur skyddar vi dina personuppgifter? 
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för 

att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade 

riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring 

dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen 

endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar 

dessutom händelser i våra IT system och arkiverar data utan sökbarhet när dina 

personuppgifter måste lagras en längre period (t ex enligt bokföringslagen). 

7 Dina rättigheter 
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina 

rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt. 

▪ Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar 

dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas  

▪ Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade 

▪ Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter 

borttagna. Exempelvis kan uppgifter, som krävs för att vi skall kunna upprätthålla våra 

stadgar, inte raderas så länge du är medlem.  

▪ Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot 

behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av 

dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas 

▪ Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till 

en annan organisation, företag eller myndighet. Denna rättighet är begränsad till 

uppgifter som du själv tillhandahållit oss. 

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med 

dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. 

Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. 
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8 Kontaktuppgifter 

8.1 Svenska Linjettförbundet 

Som medlem i LF är Svenska Linjettförbundet (org. nr. 802015–0606) 

personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter som hanteras i samband 

med ditt medlemskap och kontakter med LS.  

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss 

genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till: 

Svenska Linjettförbundet 

Odonvägen 13  

186 45 Vallentuna  

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt 

personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar 

kommer att skickas till din folkbokföringsadress. 

8.2 Föreningen Linjettseglarna 

Som medlem i LS är Föreningen Linjettseglarna (org. nr. 802509–4247) 

personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter som hanteras i samband 

med ditt medlemskap och kontakter med LS. 

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss 

genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till: 

Föreningen Linjettseglarna 

Elinhillsvägen 21  

132 48 Saltsjö-Boo 

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt 

personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar 

kommer att skickas till din folkbokföringsadress. 

9 Uppdatering av informationstexten 
Denna informationstext uppdaterades senast den 16 maj 2018 och kan komma att ändras. 

Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan 

ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en 

ny version på vår webbplats. 

 


