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Svenska Kryssarklubbens integritetspolicy  

Svenska Kryssarklubben är mån om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg 
med vår behandling av dina personuppgifter. Svenska Kryssarklubben org.nr 802001-8878, 
är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna 
integritetspolicy. Varumärket Svenska Kryssarklubben består av Svenska Kryssarklubben, På 
Kryss, 14 kretsar deras respektive kretstidningar och 10 nämnder. De personuppgifter som 
samlas in av kretsarna för bland annat aktiviteter är i huvudsak förenliga med de ändamål 
som beskrivs i denna policy.  
 
Personer under 18 år 
Vi tar särskild hänsyn till barn personer under 18 år och använder oss av 
försiktighetsprincipen. Även om Sverige har godkänt att barn från 13 år kan lämna 
personuppgifter utan målsmans godkännande så följer vi föräldrabalken som säger att 
målsman godkännande krävs för att bindande avtal ska gälla.  
 
Samarbetspartners 
Personuppgifter kan överlämnas till samarbetspartners som för Svenska Kryssarklubbens 
räkning utför åtgärder som adressering, mailutskick, undersökningar mm. Efter uppdragets 
utförande raderas personuppgifterna när uppföljning och kontroll av uppdraget genomförts. 
Vid undersökningar avidentifieras personuppgifterna när uppdraget utförts. Vid mailutskick 
så sparas dina personuppgifter för att du ska kunna avsäga dig vidare mailutskick samt för 
statistikuppgifter.     
 
Annonser 
Annonser kan förekomma i medlemstidning, på webben, sociala medier och i nyhetsbrev 
som ett sätt att finansiera delar av verksamheten. Däremot säljer Svenska Kryssarklubben 
aldrig dina personuppgifter.  

Lagring av personuppgifter 
Vi lagrar dina grundläggande personuppgifter så länge du är medlem och ytterligare två år. 
Du kan när du säger upp ditt medlemskap särskilt begära att dina uppgifter tas bort i förtid. 
Vi kommer då att så snart vi har möjlighet avidentifiera dina personuppgifter om inte vissa 
tjänster du valt gör att vi måste spara dina uppgifter ytterligare en tid. Då avidentifierar vi 
dig när tjänsterna avslutats. Vissa aktiviteter och tjänster vi erbjuder kan även personer som 
inte är medlem ta del av. Vi behandlar sådana deltagare på samma sätt som en medlem.  
 
Historiska dokument  
Vi har sedan vi grundades 1923 sparat årliga utgåvor av matrikeln som förutom information 
om medlemmar och båtar även informerar om funktionärer, ombud, medlemmar som fått 
utmärkelser mm. Vi sparar även samtliga protokoll, deltagarlistor mm. Dessa uppgifter är av 
stort erfarenhetsmässigt och historiskt värde och kommer att lagras utan tidsgräns.  
 
 
Känsliga personuppgifter 
Vi kommer att spara känslig information om hälsotillstånd mm som är viktig för deltagarens  
säkerhet vid aktiviteten så länge som vi anser det nödvändigt och för uppföljningen. Dock 
inte längre än 8 månader efter avslutad aktivitetet.  



  2018-05-21 Ver 2018:2  

 
Användning av cookies 
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator för att förbättra din upplevelse av 
Svenska Kryssarklubbens olika webbplatser. Cookies används aldrig för att spåra enskilda 
individer. Vi använder regelbundet olika analysverktyg för att kunna följa besöksstatistik och 
förbättra funktioner. Besöksstatistiken innehåller inga personuppgifter. 
 

Sociala medier 

Svenska Kryssarklubben finns på Facebook, Instagram, Twitter och YouTube. Samt för På 
Kryss på Instagram. På dessa konton ansvarar Svenska Kryssarklubben endast för eventuella 
personuppgifter som vi själva publicerar, inte personuppgifter som besökare lämnar. 

Dataskydd 
Svenska Kryssarklubben lagrar normalt inte känslig information om medlemmar och andra 
personer. Lagring sker på egna servrar och hos dataserviceleverantörer med hög 
säkerhetsgrad. Backuper tas varje natt och lagras hos dataserviceleverantörer.  Ingen lagring 
av personuppgifter sker utanför EU. 
 
 
 
Inkommen e-post, brev och annan ostrukturerad personbehandling 
Inkomna frågor och korrespondens från medlemmar kan spridas inom organisationen och till 
samarbetspartners för att ge bästa medlemsservice. Mailen sparas så länge personen är 
medlem och två är därefter. Brevkorrespondens kastas inte. För alla officiella ärenden finns 
ett berättigat intresse att dokumentera och lagra på obegränsad tid.   

Om en tredje person är omnämnd i e-post eller korrespondens och det rör sig om 
personuppgifter av okänslig karaktär, exempelvis i sedvanlig e-postkorrespondens mellan 
kollegor eller i andra vardagliga meddelanden informeras inte den tredje personen särskilt. 

 
 
 


