
 

 
 

 

 
Idrottsenheten │ Kultur- och fritidsförvaltningen    

Adress Box 610, 391 26  Kalmar │ Besök Stadsbiblioteket, Tullslätten 4 
Tel 0480-45 00 00 vx │kultur-fritid@kalmar.se  

 

 
 Datum  

 2018-05-23  
 

 
 
 
Till föreningar, ledare och medlemmar som finns 
redovisade i aktivitetskort på nätet 

 
 
 

Vi behandlar era personuppgifter när ni söker lokalt aktivitets-
bidrag hos Kalmar kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som för- och efternamn, per-

sonnummer, mobilnummer och mailadress. Vi sparar även information om din aktivitet, 

till exempel vilken verksamhet, vilken tidpunkt och vilken lokal du är i.  

Syftet med en sådan behandling är att kunna behandla din förenings bidragsansökan uti-

från Kalmar kommun, kultur- och fritidsnämnds bidragsregler. Vi använder också uppgif-

terna för uppföljning av nämndens mål och statistik.  

Vi har fått dina uppgifter från din förening. Uppgifterna skickas via din förenings system 

för närvarohantering eller att din förening har skickat in en bidragsansökan med person-

uppgifterna. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 

personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att be-

handlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter 

kommer att sparas och gallras utifrån kultur- och fritidsnämndens beslut i gällande doku-

menthanteringsplan.  

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med biträden för systemutveckling och för-

valtning om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra 

dina uppgifter till ett land utanför EU  

Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden i Kalmar. Vid tredjepartaktör skrivs 

alltid ett biträdesavtal mellan aktör och Kalmar kommun. Du kan kontakta oss om du vill 

ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, för att 

begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller för att begära rade-

ring av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på 

dataskyddsombudet@kalmar.se. Du kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter på 

kalmar.se/integritetspolicy. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgif-

ter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.  
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