
POLICY FÖR PERSONLIG INTEGRITET 
Föreningen Språng

Varför har vi en policy för din personliga integritet?

Språng värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina 

personuppgifter på bästa sätt och följa alla gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna 

policy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter omhändertas inom föreningen. Denna policy

gäller för alla uppgifter som samlas in via www.dusprang.se gällande danskurser, medlemskap 

och/eller föreningens övriga aktiviteter. Den gäller även för samtliga verksamheter som bedrivs via 

våra projekt. De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss i 

samband med att du anmäler dig som medlem, som deltagare på någon av våra danskurser, eller 

som intresserad av nyheter från oss. 

Varför samlar vi in de uppgifter vi gör?

Ditt personnummer behöver vi för att myndigheter efterfrågar det. Upplevd könstillhörighet samt 

om du anser att du har en funktionsvariation eller ej behöver vi för att vissa bidragsgivare vi vänder

oss till efterfrågar det utifrån mångfaldsperspektivet. Din e-post och telefonnummer behöver vi för 

att kunna hålla kontakt med dig och din adress för fakturering.  

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Språng är ansvarig för dina personuppgifter. Du väljer genom att bli medlem, boka en danskurs 

hos oss, eller delta i våra aktiviteter, att vi får spara dina uppgifter. Syftet med att spara dina 

uppgifter är att kunna bjuda in dig till föreningens aktiviteter samt sammanställa övergripande (ej 

personspecifik) statistik till våra bidragsgivare.  

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Språngs medarbetare. Vi kan även komma 

att dela din information med våra interna och externa IT- leverantörer. Vid en eventuell granskning 

av Språngs verksamhet skulle exempelvis kommunala bidragsgivare kunna be om deltagarlistor. 

Om det skulle vara aktuellt eftersöker de enbart övergripande statistik (deltagarantal etc.) 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar deltagarlistor med närvaro  i max 1 år och medlemslistor i 2 år, om du inte förnyar ditt 

medlemskap. 

Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller en del av ett lämnat samtycke om behandling av 

dina personuppgifter. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till 

information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan begära ut informationen 

genom att kontakta oss per e-post via medlemsansvarig@dusprang.se 


