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CLUB NORDICO DE JAVEA 

GDPR, GENERAL DATA PROTECTION REGULATION  

(EU'S NYA DATASKYDDSFÖRORDNING) 

 
Club Nordico.one behandlar sina medlemmars personuppgifter enligt 
följande principer: 

• Samlar bara in uppgifter för specifika ändamål såsom 
administrera medlemskap och informera medlemmarna om 
kommande/pågående engagemang. 
 

• Samlar bara in de uppgifter som är relevanta för ändamålet. 
såsom Namn, adress, telefon nummer och e-mail. 
 

• Medlems ansvarig på Club Nordico uppdaterar kontinuerligt 
medlemslistan och e-mail distributions listan vid ansökningar, 
uppsägningar samt vid ej betalda medlemsavgifter. 
 

• e-mail och distributions listor finns lagrade på one.com servrar. 
Medlemslistan lagras på styrelsemedlemarnas personliga 
datorer.  
 

• Om medlem avslutar sitt medlemskap eller upphör att betala så 
raderas så snart som möjligt. 
 

• Den som är personuppgiftsansvarig är den utsedde klubbens  
medlemsansvarig. Denne kan kontaktas på följande e-mail 
adress styrelsen clubnordico.one 
 

• Syftet med de personuppgifter som club nordico behandlar är för 
att informera medlemmarna om olika kommande engagemang 
och eventuella förändringar strax förre eller under 
engagemangen. 
 

• Inga andra eventuella samarbetsparter eller (land utanför 
EU/EES) får ta del av uppgifterna. 
 

• För att skydda och minimera riskerna av att personuppgifterna 
hamnar fel så är det bara medlemsansvarig som hanterar 
medlemslistan och styrelsen som har tillgång till listan.   
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http://www.clubnordico.one/
https://clubnordico.one/
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Club Nordico’s medlemmar har följande rättigheter  

• få tillgång till sina personuppgifter. 
• få felaktiga personuppgifter rättade. 
• få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är 

nödvändiga. 
• få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna. 

 
• En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till 

oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av de 
personuppgifter som ni behandlar. Den kan innebära risker för 
medlemmarnas friheter och rättigheter. En personuppgiftincident 
ska vi club nordico anmäla till IMY inom 72 timmar efter den har 
upptäckts.   

Exempel på personuppgiftsincidenter: 

• Ni tappar bort ett USB-minne med personuppgifter. 
• Någon gör ett dataintrång på er server. 
• Någon obehörig tar del av personuppgifterna. 

 

Personuppgiftsincidenter 

 
Eventuella förfrågningar om vilken information som registreras, 
korrigering och radering kan skickas skriftligen till Club Nordico till 
följande adress nedan: 
 
Club Nórdico de  de Javea  
C/O Sune Persson  
Carrer Sardina 7,  
Punto Estrella  
03720   BENISSA  
 
styrelsen@clubnordico.one 
www.clubnordico.one 
 
 
 
 

http://www.clubnordico.one/
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