REGISTERBESKRIVNING
1. Den registeransvarige
Åländska Segelsällskapet r.f. (ÅSS)
PB 135, 22101 Mariehamn
Tel 0457 34 34 170, info@segel.ax
2. Kontaktperson i ärenden angående registren
Brage Jansson
PB 135, 22101 Mariehamn
Tel 0457 34 34 170, brage.jansson@segel.ax
3. Registrens namn
Medlemsregister Membra, för tävlingsresultat och placeringar finns ett särskilt
tävlingsregister. Bilder och videoklipp sparas på föreningens lagringsyta på särskild server
eller på föreningens sociala medier.
4. ÅSS medlem
Genom att vara medlem i ÅSS tillåter medlemmen att uppgifterna sparas i våra register samt
att namn och bild på medlemmen kan visas dels i våra egna kanaler, sociala media samt i
public media så som tidningar och publikationer.
5. Icke ÅSS medlemmar (gäst)
Genom att anmäla sig till av ÅSS arrangerade tävlingar, regattor, utbildningar, kurser med
mera tillåter gästen att uppgifterna sparas i våra register samt att namn och bild på
medlemmen kan visas dels i våra egna kanaler, sociala media samt i public media så som
tidningar och publikationer. Gästen uppmanas vid anmälan att bekanta sig med ÅSS
registerbeskrivning och godkänner den genom att anmäla sig.
6. Följande personer har tillgång till registren:
Verksamhetschef
Styrelse
Anställda juniortränare
Vi skickar även statistikuppgifter avseende antal medlemmar och aktiviteter till Ålands
landskapsregering, Mariehamns stad. Segling och Båtsport i Finland r.f. erhåller alla uppgifter
om medlem som förs i deras register som heter Skjulet.
7. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna
Ändamålet med föreningens register är att möjliggöra och dokumentera föreningens
verksamhet och organisation.
Medlemsregistret är ett register med kontaktuppgifter och faktureringsuppgifter över
föreningens medlemmar. I medlemsregistretistret finns uppgifter om i föreningen inskrivna
båtar med uppgifter om båten, vem båtens ägare är. Båtregistret används också för att följa
upp besiktning av båtarna.
Deltagarlistor för tävlingar, kurser och evenemang bevaras så länge som uppbevaringen är

motiverad. Däremot sparas tävlingsresultat och liknande för att dokumentera verksamheten
i föreningen.
8. Registrets innehåll
Medlemsregistret innehåller medlemmarnas namn, postadress, födelsedatum,
telefonnummer, e-postadress, kön, faktureringsuppgifter, förbundets medlemsnummer,
föreningens medlemsnummer, medlemsklass, medlemskapets begynnelsedatum, särskilda
kunskapsområden och expertkunskaper så som tävlingsledare och information om
förtroendeuppdrag i föreningen.
Båtregistret innehåller båtinnehavarens namn, båtens namn, båtens segelnummer och
övriga uppgifter om båten, besiktningsklass och uppgifter om besiktning. Medlemsregistret
och båtregistret är kopplade till varandra.
Deltagarlistorna för tävlingar, kurser och evenemang kan innehålla uppgifter t.ex. om
allergier eller andra personliga uppgifter nödvändiga för att säkerställa deltagarnas säkerhet.
Vidare kan medlemsregistret innehålla uppgifter om medlemmarnas deltagande, som ÅSSmedlem, i kurser, utbildning och tävlingar samt tävlingsresultat kan inhämtas från andra
bransch- och/ eller samarbetsorganisationer samt andra båt- och segelföreningars
informationskanaler.

9. Uppgiftskällor
Föreningen använder inga regelmässiga uppgiftskällor. Personuppgifterna och
båtuppgifterna förs in i registret då medlemmen godkänns som medlem i ÅSS på egen
ansökan, varvid medlemmen uppmanas att bekanta sig med föreningen registerbeskrivning.
Rättigheter att föra in uppgifter i registret har föreningens verksamhetschef, styrelse och
anställda juniortränare. ÅSS kommer att årligen skicka ut ett e-post meddelande till
medlemmarnas senast uppgivna e-post adress med en säker länk till medlemmens uppgifter i
medlemsregistret och med en uppmaning om att kontrollera uppgifterna. Medlemmen kan
själv uppdatera och korrigera sina personuppgifter i registret. ÅSS kommer aktivt att
uppmana medlemmarna att uppge en e-postadress för att kunna skicka information,
fakturor, uppmaningar mm till medlemmarna.
Uppgifter om medlemmarnas deltagande, som ÅSS-medlem, i kurser, utbildning och tävlingar
samt tävlingsresultat kan inhämtas från andra bransch- och/ eller samarbetsorganisationer
samt andra båt- och segelföreningars informationskanaler.
10. Utlämnande av uppgifter
Inga personuppgifter lämnas ut av ÅSS. Däremot kan tävlingsresultat och bilder från av ÅSS
arrangerade tillställningar och / eller tävlingar lämnas ut.
11. Övrigt
I föreningens årliga utgåvor Startskottet och Målskottet (årsberättelsen) publiceras en
medlemslista och en lista på besiktade båtar i ÅSS. Startskottet trycks och distribueras till
medlemmar, Målskottet publiceras på ÅSS hemsida www.segel.ax.

