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Sportfiskarnas hantering av personuppgifter
Sportfiskarna behandlar alla personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL).
På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om PuL:
www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen
Sportfiskarna hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn,
personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter i det fall du
är ansluten via en medlemsklubb. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka
efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister för våra utskick. Personnumret är även en
förutsättning för att kunna säkerställa identitet dels vid försäkringsärenden kopplade till förbundets
olycksfallsförsäkring och dels vid de regelbundna rensningar som Sportfiskarna gör i
medlemsregistret. Vi gör regelbundna uppdateringar av personnummer och postadresser via Statens
Adressregister, SPAR.
Sportfiskarna lagrar dina uppgifter så länge ditt medlemskap är aktivt och därefter i upp till fyra år för
att säkra upp dokumentationen för de försäkringar medlemskapet medför. Vi använder dina lagrade
personuppgifter för att hantera ditt medlemskap1 i Sportfiskarna. Inga personuppgifter säljs vidare till
andra organisationer eller företag, däremot kan de användas av våra samarbetspartners för
marknadsföringsändamål om vi bedömer att erbjudandet kan vara av intresse för dig.
Juniormedlemmars 2personuppgifter används enbart för hantering av medlemskapet och kommer
inte att lämnas ut till tredje part.
Du kan alltid se vilka uppgifter som finns registrerade på ditt medlemskap genom att logga in på
https://medlem.sportfiskarna.se. Här kan du själv uppdatera dina personuppgifter, avanmäla dig från
nyhetsbrev med mera. Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta
Sportfiskarnas medlemsservice. Där kan du också begära rättelse eller begära att dina
personuppgifter inte används för marknadsföringsändamål.
Du har alltid har rätt att stoppa Sportfiskarnas lagring och behandling av dina personuppgifter. Du
har enligt PuL rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina
personuppgifter. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:
Sportfiskarna
Medlemsenheten
Svartviksslingan 28
167 39 Bromma
Tycker du att Sportfiskarna hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till
Datainspektionen.
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Vi skickar till exempel avier avseende din medlemsavgift, medlemskort, medlemstidning, medlemspremier och förbundsinformation via
post och t.ex. nyhetsbrev via e-post.
2

Juniormedlemskap gäller till och med det år du fyller 19 år

