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INTEGRITETSPOLICY
1

ALLMÄNT
Denna integritetspolicy innehåller information för de registrerade enligt EU:s allmänna
dataskyddsförordning (”Dataskyddsförordningen”).
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PERSONUPPGIFTSANSVARIG
KONTAKTUPPGIFTER

OCH

DEN

PERSONUPPGIFTSANSVARIGES

Finska Golfförbundet rf är personuppgiftsansvarig i enlighet med denna integritetspolicy. Finska
Golfförbundet rf:s medlemsklubbar ansvarar för att informera de registrerade och tillgodose deras
rättigheter. Medlemsklubbarna vidarebefordrar begäran om information till Finska Golfförbundet rf.
Den personuppgiftsansvariges kontaktperson och kontaktuppgifter:
Finska Golfförbundet rf
Juha Korhonen, verksamhetsledare, tietosuoja@golf.fi
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REGISTRETS NAMN
Centralregistret för hantering av medlemmar i Finska Golfförbundets medlemsklubbar och
personer som tagit green card för golf, tjänsten eBirdie, där de registrerade består av medlemmar
som själva lämnar sina personuppgifter till sin golfklubb, vilka synkroniseras i Finska
Golfförbundets centralregister samt personer som tagit green card genom en golfklubb och vars
uppgifter golfklubben registrerat.
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SYFTENA MED OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Tabellen nedan utgör en sammanfattning av de olika syftena med behandlingen av
personuppgifter samt tillhörande rättslig grund och de kategorier av personuppgifter som
behandlas.
Syfte

Rättslig grund

Kategori av personuppgifter

Förvaltning av Finska
Golfförbundet rf:s
medlemsförteckning;
medlemmar i
Golfförbundet är
golfklubbar vars
medlemmar utgörs av
golfspelare

Den personuppgiftsansvariges
berättigade intresse;
Golfförbundets medlemsavgift
för klubbarna fastställs enligt
antalet medlemmar per den
31 augusti

Namn, kontaktuppgifter,
medlemsnummer, kön,
handicap och resultat från
handicaprond, hemmaklubb
och övriga klubbar som man är
medlem i

Tillhandahållande av
tjänster såsom;
handicapberäkning,

Uppfyllande av avtal eller
Namn, kontaktuppgifter,
åtgärder inför avtal och/eller
medlemsnummer, kön,
den personuppgiftsansvariges handicap och resultat från
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Golflehti, digitalt
medlemskort,
Golfförbundets
tävlingsverksamhet
och försäkringsskydd

berättigade intressen.

handicaprond, hemmaklubb
och övriga klubbar som man är
medlem i, uppgift om
prenumeration på Golflehti

Marknadsföring

Den personuppgiftsansvariges
berättigade intresse samt
kundens samtycke till
elektronisk
direktmarknadsföring

Namn, kontaktuppgifter,
medlemsnummer, kön,
handicap, hemmaklubb och
övriga klubbar som man är
medlem i

Stöd till forskning,
Berättigat intresse
utredningar, golfens
allmänna utveckling
(rapportering till t.ex.
Olympiska kommittén
och Undervisningsoch kulturministeriet,
utveckling av
kundupplevelsen
Spelaren Först) samt
enkäter och statistik

Namn, kontaktuppgifter,
medlemsnummer, kön,
handicap, hemmaklubb och
övriga föreningar som man är
medlem i

Upprätthållande av en Berättigat intresse
förteckning över
personer som tagit ett
green card vid Finska
Golfförbundet rf:s
medlemsklubbar

Namn, kön, födelsedatum,
kontaktinformation samt
prestationsrelaterad
information såsom tidpunkt

Överföring av
uppgifter om
gästspelare från
hemmaklubben till
gästklubbar

Namn, kön, födelsedatum,
kontaktinformation samt
prestationsrelaterad
information såsom tidpunkt

Berättigat intresse,
uppfyllande av avtal

LAGRINGSTID FÖR PERSONUPPGIFTERNA ELLER KRITERIERNA FÖR HUR TIDEN
BESTÄMS
Medlemmarnas uppgifter lagras under klubbmedlemskapstiden, men man bedömer regelbundet
behovet av att lagra uppgifterna och hur aktuella uppgifterna är.
Efter klubbmedlemskapets slut blir spelaren markerad som passiv i internetinformationstjänsten,
varefter uppgifterna lagras i centralregistret i tre år. Sedan raderas uppgifterna automatiskt om
spelaren under denna tid inte blir medlem i en annan klubb, varmed spelarens uppgifter kan hittas
genom internetinformationstjänsten.
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Uppgifterna i Green Card-registret i internetinformationstjänsten sparas i tre år, varefter
uppgifterna raderas manuellt.
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MOTTAGARE OCH KATEGORIER AV MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER
Golfförbundet lämnar ut registeruppgifter på individnivå till Otavamedia Oy för utdelning av
tidskriften Golflehti, enkäter för tidskriftens läsare samt eventuella andra tjänster som Otavamedia
erbjuder Golfförbundets medlemmar.
Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter där lagen så kräver.
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ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
Den personuppgiftsansvarige använder underleverantörer för att behandla uppgifterna, men
uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.
För att säkerställa adekvat dataskydd och datasäkerhet, ingår den personuppgiftsansvarige avtal
med anlitade personuppgiftsbiträden i enlighet med dataskyddsförordningen.
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PERSONUPPGIFTERSKÄLLOR
Personuppgifterna överförs till internetinformationstjänsten från golfklubbarnas medlemsregister.
Golfförbundets internetinformationstjänst utgör ett samlat medlemsregister för Golfförbundets
medlemsklubbar.
Green Card-registret skapas när klubbar registrerar uppgifter från spelare som har tagit ett Green
Card.
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DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

9.1

Rätt till granskning och överföring
Den registrerade har rätt att få en bekräftelse från den personuppgiftsansvarige om huruvida den
registrerades personuppgifter behandlas eller har behandlats. Om den personuppgiftsansvarige
behandlar den registrerades personuppgifter, har den registrerade rätt att ta del av innehållet i
detta dokument samt en kopia av de personuppgifter som behandlas och har behandlats. Den
personuppgiftsansvarige kan ta ut en skälig administrationsavgift för ytterligare kopior som den
registrerade begär. Om den registrerade gör sin begäran elektroniskt och inte har begärt något
annat leveransformat kommer uppgifterna att lämnas ut i ett allmänt använt elektroniskt format.
Dessutom kan den registrerade begära överföring av de uppgifter han/hon har tillhandahållit i
maskinläsbar form enligt dataskyddsförordningen.

9.2

Rätt att korrigera och radera uppgifter samt att motsätta sig behandling
Den registrerade har också rätt att be den personuppgiftsansvarige att rätta till eller radera den
registrerades personuppgifter och den registrerade kan motsätta sig behandlingen av uppgifterna
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för direktmarknadsföringsändamål. Den registrerade har också rätt att i vissa situationer begära
en begränsning av behandlingen av hans eller hennes personuppgifter eller på annat sätt invända
mot behandlingen.
9.3

Rätt att återkalla samtycke
Om den personuppgiftsansvarige behandlar den registrerades personuppgifter på grundval av
samtycke har den registrerade rätten att återkalla sitt samtycke. Återkallande av samtycke påverka
inte lagligheten av behandlingen som utförts innan samtycket återkallades.

9.4

Rätt att överklaga till tillsynsmyndighet
Om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter inte är laglig,
har han eller hon rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

9.5

Utövande av rättigheterna
De registrerade kan granska sina uppgifter enligt denna policy hos sin egen golfklubb, som
vidarebefordrar den registrerades begäran till Finska Golfförbundet rf.
Begäran i alla andra i detta dokument upptagna syften ska lämnas till kontaktpersonen för
golfklubbens personuppgiftsansvarig. Var vid behov beredd att styrka din identitet när du utövar
dina rättigheter som registrerad.
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SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifterna lagras i huvudsak i eBirdie-tjänsten. Endast de personuppgiftsansvarigas
personal har åtkomst till personuppgifterna. Personalen omfattas av sekretessplikt och endast
personal som i sitt arbete behöver använda registret har åtkomst. Systemadministratören HiQ
Finland Oy har också tillgång till uppgifterna. En säkerhetsgranskning av eBirdie-tjänsten
genomfördes 2017 för att säkerställa att systemet är säkert.
Personuppgifterna skyddas också genom begränsning av åtkomstbehörigheter.
Datorerna och systemen skyddas av brandväggar och antivirusprogram.
Kontors- och arkivutrymmena är låsta utanför kontorets öppettider och skyddas med
larmsystem/bevakning.

