
Nordingrå båtklubbs efterlevnad av Dataskyddsförordningen GDPR 

Som båtklubb hanterar och lagrar vi i Nordingrå båtklubb (nedan NBK) uppgifter om er som 
medlemmar. Vi lagrar inte mer än vi behöver och försöker så snart vi får uppgifter om 
förändringar att göra justeringar. För att säkra rätt uppgifter om dig som medlem så ber vi 
att du meddelar oss så snart det blir förändringar så att vi kan justera uppgifterna i våra 
register. 

Vi har i detta PM samlat lite information om hur vi hanterar personuppgifter: 

• Vi är som klubb medlem i Svenska Båtunionen (SBU) och i Båtunionens 
administrativa system (BAS) lagrar vi namn, telefonnummer, adress och E-post (om 
det är känt). För att du ska få tidningen båtliv så lagrar vi även ditt personnummer. 

o Administratör i BAS är NBKs sekreterare. För information om aktuell 
sekreterare hänvisar vi till NBKs hemsida www.nordingrabatklubb.se  

o Vi följer de föreskrifter som SBU har vad gäller registrering av uppgifter och 
vilka som kan ta del av uppgifterna. För mer information hänvisar vi till 
https://batunionen.se/  

• Vi lagrar även personuppgifter i vårt bokföringsprogram för att kunna skicka ut 
fakturor och hålla koll på betalningar från er som medlemmar. 

o Administratör för bokföringsprogrammet är NBKs kassör. För information 
om aktuell kassör hänvisar vi till NBKs hemsida www.nordingrabatklubb.se 

• För att hålla koll på vilka som har fått tillgång till kajplats och/eller förvaring på land 
i våra hamnar i Mjällom och Omne så har vi en lista med namn och telefonnummer 
samt eventuellt E-post för att kunna kontakta dig som medlem vid aktiviteter i 
hamnen eller vid noterade problem med din båt.  

o Administratör för listan över kajplats/förvaringsplats är NBKs hamnkapten. 
För information om aktuell hamnkapten hänvisar vi till NBKs hemsida 
www.nordingrabatklubb.se 

o NBKs styrelse har tillgång till denna lista och den finns också uppsatt på vår 
anslagstavla för att en medlem som noterar problem med en båt ska kunna 
kontakta dess ägare. Vid medlemskap i Nordingrå Båtklubb godkänner du 
som publicering av uppgifter om namn, email och telefonnummer på 
anslagstavla i respektive hamn. Om särskilda skäl finns för att ej ange mail 
och/eller telefonnummer uppmanas du kontakta NBKs hamnkapten. 

• Om du som medlem säger upp ditt medlemskap så raderar vi alla dina 
personuppgifter i såväl BAS som i vårt bokföringsprogram så snart det är möjligt 
samt i vår lista över vilka som har kajplats och plats för vinter- och/eller 
sommarförvaring. 

• Du som medlem har rättighet att: 
o få tillgång till dina personuppgifter  

(om så kontakta ansvarig administratör enligt ovan) 
o få felaktiga personuppgifter rättade 

(om så kontakta ansvarig administratör enligt ovan) 
o få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga 

(om så kontakta ansvarig administratör enligt ovan) 
• Är du missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter har du rättighet och 

möjlighet att lämna in klagomål till Datainspektionen. 
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