
Behandling av personuppgifter 
  
I samband med ansökan om medlemskap hos LTD, när du är medlem hos LTD eller när du 
kontaktar oss via hemsidans kontaktformulär/maillänk eller via vår Facebook grupp ”Laisings 
Tävlingsdansare” insamlas personuppgifter för behandling. De uppgifter som samlas in är 
enligt respektive formulär och det du själv väljer vid exempelvis mail. Personuppgiftsansvarig 
är LTD och du når oss här: 
 
LTD 
Mail: tavling@ltdtaby.se 
Att: Laisings Dansinstitut 
Korsvägen 10, Roslags Näsby Centrum 
183 38 Täby 
08-768 20 59 
 
Ändamålet med behandlingen är att administrera din eller ditt barns ansökan och 
medlemskap, att besvara frågor eller att kommunicera med dig gällande annan information 
som du skickar till oss via hemsidan, mail eller Facebook-gruppen. Om något gällande LTD’s 
behandling av personuppgifter känns fel för dig som planerar att bli medlem, är medlem 
eller ansvarig förälder, kontakta oss via mail så löser vi det.  
  
Mer specifikt gällande medlemskap så omfattar behandlingen framförallt registrering av 
dina och/eller ditt barns uppgifter och annan behandling av samma uppgifter för 
hantering av ansökan, inbjudningar till och information om föreningens aktiviteter och 
coachningar, för att kunna nå vårdnadshavare och medlemmar i ärenden vid träningar och 
tävlingar. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra 
avtalet gällande ditt eller ditt barns medlemskap. Tillhandahållande av dina och/eller ditt 
barns personuppgifter genom medlemsformuläret är nödvändigt för att ingå avtal om 
medlemskap.  
  
Om du kontaktar oss via mail eller om dina uppgifter publiceras på vår hemsida eller i vår 
Facebook-grupp, antingen av dig själv eller av LTD, exempelvis bilder från träningar eller 
tävlingar, vaktlistor, är den rättsliga grunden för behandlingen ditt samtycke. Genom att du 
blir medlem i LTD eller att du är förälder till medlem som godkänner medlemskapet, ger du 
ditt samtycke till den här behandlingen. Om du är under 13 år, ska sådan behandling vara 
tillåten endast om samtycke ges eller godkänns av den som har föräldraansvar för dig. 
Genom att du som förälder medverkar till ansökan om medlemskap i LTD för ditt barn 
samtycker du härmed till den här behandlingen.  
  
Mottagarna som tar del av dina uppgifter är LTD's styrelse. Gällande publiceringar på 
hemsidan så är mottagarna även hemsidans besökare. Genom att vara medlem i LTD eller 
förälder till medlem samtycker du till att LTD i förekommande fall lämnar ut dina 
personuppgifter till ovannämnda mottagare.  
  
Vi behåller dina uppgifter så länge du är medlem eller så länge vi har kvarvarande hantering 
av dina uppgifter med anledning av ditt medlemskap, exempelvis hantering av obetalda 
medlemsavgifter. Om du bara mailat oss exempelvis med någon fråga behåller vi 



uppgifterna endast fram till den tidpunkt som kommunikationen med dig är 
avslutad. Gällande publiceringar på hemsidan finns uppgifterna kvar där så länge vi har ditt 
samtycke. 
 
Du har rätt till tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller 
begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling samt rätten till 
dataportabilitet. Du kan även inge klagomål till tillsynsmyndighet, i det här fallet 
Datainspektionen.  
  
 


