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Medlemsvillkor från 25 maj 2018
Som medlem i Svenska Kryssarklubben får du ta del av våra förmåner.
Vilka personuppgifter samlar vi in
Som medlem i Svenska Kryssarklubben och krets så anger du persondata för dig, dina
familjemedlemmar och i förekommande fall båtuppgifter. Uppgifterna behandlar vi och
lagrar i medlemssystemet för att kunna hantera ditt/ert medlemskap och ge er en bra
medlemsservice. Medlem i Kryssarklubben och i krets blir du när du betalat
medlemsavgiften. Du kan när som helst begära utträde ur föreningen. Vid utträde
återbetalas inte återstående årsavgift.
När du deltar i någon av de aktiviteter som genomförs varje år kan ytterligare uppgifter
samlas in som vi behöver ha för att kunna genomföra aktiviteten på ett bra sätt eller för
deltagarens säkerhet. Den eller de kretsar du är medlem i har tillgång till dina
personuppgifter i medlemssystemet och kan via egen insamling skapa egna
personuppgiftsfiler. Kretsen blir i det fallet personuppgiftsansvarig för de nya filer man
skapar.
När du vill att vi ska utfärda ett internationellt certifikat så behandlar vi ytterligare uppgifter
om dig och övriga som certifikatet ska gälla för, i enlighet med reglerna för det
internationella certifikatet.
När du betalar dina aktiviteter eller handlar i webbshopen behandlar vi dina personuppgifter
men själva betalningen behandlas av samarbetspartners som erbjuder betallösningar. Vi
överför inga personuppgifter till dessa samarbetspartners.
När du vill läsa På Kryss digitalt via vår samarbetspartner Paperton överför vi inga
personuppgifter utan du lämnar dina egna personuppgifter till Paperton. Paperton är därför
personuppgiftsansvarig gentemot dig.
Du kan när som helst kontrollera och ändra dina grundläggande medlemsuppgifter i
medlemssystemet under ”mina sidor”. Idag kan du tacka nej till att få nyhetsbrev i de
nyhetsbrev du får men du kommer framöver att kunna avsäga dig nyhetsbrev under mina
sidor.
Hur behandlar vi dina personuppgifter
Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi sparar
dina uppgifter så länge du är medlem och upp till två år efter att ditt medlemskap upphört.
Anledningen till att vi sparar dina uppgifter upp till två år är att vissa tjänster vi
tillhandahåller gäller i två år efter utfärdandedagen. I de fall du eller någon av dina anhöriga
deltagit i någon aktivitetet som inneburit att vi samlat in flera uppgifter så sparas dessa
extrauppgifter 8 månader efter att aktiviteten avslutats.
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Vad använder vi dina personuppgifter till
Vi använder uppgifterna för att skicka ut årsavisering, medlemstidning, nyhetsbrev,
tillhandahålla medlemsmatrikel och webbshop, anpassa webbinformationen, genomföra
läsar- och medlemsundersökningar, sammanställa statistik och svara på remisser. Vi utför
en del själva men tar även hjälp av samarbetspartners för att få ut information och
kommunicera med dig. Det kan handla om adressfiler för att adressera tidningar eller filer
för nyhetsbrev, mailutskick och brev.
Medlemsvillkorens giltighetstid
Normalt uppdateras medlemsvillkoren en gång per år i samband med årsaviseringen. I
samband med införande av GDPR kan medlemvillkoren ändras om förtydligganden om
tolkning av regelverket inkommer från Dataskyddsmyndigheten.

