
Villkor för Swedish karate kyokushinkai:s 
medlemsdatabas 

För vem? 
Swedish karate kyokushinkai:s databas är till för klubbansvariga eller de som har en grad 
större än andra kyu. Syftet är att våra shihans i tekniska kommittén ska på ett smidigt 
sätt kunna få information om medlemmarna när det behövs.  

Dataskyddsförordningen (GDPR) 
I enlighet med den nya dataskyddsförordningen som gäller från 25 maj 2018 vill vi 
informera dig om den behandling av dina personuppgifter som utförs av Swedish karate 
kyokushinkai. 

Genom att skapa en inloggning och lämna dina uppgifter i medlemsdatabasen samtycker 
du till att Swedish karate kyokushinkai får behandla dina personuppgifter. Syftet med 
dataskyddsförordningen är att skydda människor så att deras personliga integritet inte 
kränks när personuppgifter behandlas. En viktig del i integritetsskyddet är att den som 
uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som görs.  

 

Information och kontaktval du uppger själv 
För bästa möjliga kvalité i medlemsdatabasen vill vi gärna veta vilka läger, seminarier 
eller tävlingar du har deltagit i. Det går bra att ladda upp ett dokument och sedan 
fortlöpande uppdatera informationen. 

Vill du lägga till mer information eller uppdatera sådant du tidigare angett, kan du när 
som helst logga in och göra det. Det är du som avgör vilken information vi ska ha om 
dig. 

Uppgifter vi redan har om dig 
Du har rätt att när som helst ta del av all den information som finns registrerad om dig 
och att få ut den i ett format som går att föra över till ett annat system (rätten till 
dataportabilitet). Du kan också när som helst logga in och radera information som du 
tidigare har skrivit in, eller skriva till oss och be oss att göra det åt dig. 

Lösenordsskyddad medlemsdatabas 
Uppgifterna lagras i vår lösenordsskyddade medlemsdatabas, där innehållet bara är 
tillgängligt för dig själv, våra shihans i tekniska kommittén och webadmin.  

 



Om personnummer 
Personnummer är inte något krav, men skriv gärna in dina födelseuppgifter.  

Gå ur medlemsdatabasen 
Om du inte längre vill vara med i medlemsdatabasen, eller inte längre samtycker till att 
vi kan hantera dina personuppgifter, skickar du bara ett e-brev till oss, se 
kontaktuppgifter nedan, och ber att bli borttagen så raderar vi hela din profil i 
medlemsdatabasen. Om du ändrar dig och vill gå med igen behöver du höra av dig till 
oss igen för att kunna omregistrera dig. 

Förbehåll 
För att medlemsdatabasen ska vara en trevlig tjänst, måste alla användare följa 
sedvanlig god etik på nätet. Därför förbehåller sig Swedish karate kyokushinkai rätten: 
- att stänga av medlemmar som inte följer dessa riktlinjer eller på annat sätt missbrukar 
webbplatsen, 
- att ta bort kränkande eller diskriminerande innehåll som lagts in. Det är inte heller 
tillåtet att använda medlemsdatabasen i kommersiellt rekryteringssyfte eller sprida 
reklam, 
- att göra noteringar utifrån kontakterna som Swedish karate kyokushinkai har med dig,  
- att för statistiska ändamål göra sammanställningar av den information du har lämnat. 
Informationen kommer att vara i avidentifierat skick och går inte att härleda till en viss 
person, 
- att uppdatera villkoren beroende på utveckling och förbättringar av medlemsdatabasen 
(till exempel vid en systemuppdatering). De aktuella villkoren finns alltid publicerade på 
vår webbsida. 
- att skicka ut viktig information om systemet, uppdaterade villkor och information om 
dina rättigheter. 

Frågor 
Swedish karate kyokushinkai är dataskyddsansvarig. Om du har frågor kring 
medlemsdatabasen är du välkommen att kontakta webadmin på ob@obkonsult.com  eller 
shihan Collins på info@shihancollins.com .  

 


