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Bakgrund och register över behandling 
General Data Protection Regulation (GDPR) är EU-s Dataskyddsförordning och ersätter Personuppgiftslagen 
(PUL) den 25 maj 2018. GDPR formulerar krav på behandling av personuppgifter i företag och föreningar.  
JBS följer förordningens direktiv och styrelsen (org. nr 813200-5938) är ”personuppgiftsansvarig” samt detta 
dokument är ”register över behandlingen”. 
Person som är eller vill bli medlem i JBS måste samtycka till att lämna personuppgifter och data som 
registreras, lagras och används enligt nedan. 
 

1. Datalagring 

I syfte att kunna genomföra föreningsarbetet lagrar JBS person- och föreningsrelaterade uppgifter i Svenska 
Båtunionens (SBU) medlemsdatasystem BAS och i JBS använda system och viss information på hemsidan. 

2. Personuppgifter för JBS medlem (och i vissa fall för leverantörer) 

Grunduppgifter: Namn, person nr, bostadsadress, telefon nr (bostad, arbete, mobil), e-postadress, kön, yrke, 
färdigheter för arbete i klubben, medlemstyp (även partners uppgifter vid gemensamt medlemskap). 
Grunduppgifterna baseras på av medlem lämnad information. 
Övriga uppgifter: Medlemsnummer, ev. funktionärsroll, inträdes- / utträdesdatum, genomgångna utbildningar 
hos JBS. Anmälan om stölder och skador. Korrespondens via brev, e-post och SMS. 
 
Kopplat till medlemsnummer/namn, registreras, lagras och används informationstyper nedan: 
 
Båtdata  
Baserad på av medlem lämnad information och i vissa fall kompletterad av JBS 
- Typ, storlek, vikt och motortyp och ev. båt namn 
- Hamn och varvsplatser 
- Bottenfärg typ, mätning av biocidfärger och ev. målning och ev. sanering 
- Båttoalett typ och sugtömningsanordning 
- Båtförsäkringsbolag och giltighet på försäkring 
- DNA- märkning av utombordmotorer, drev och båt 
- Ev. VHF anropssignal 
 
Ekonomidata 
- Hantering och avisering om betalning/återbetalning av depositionsavgifter 
- Hantering och avisering av olika medlems-, båt- och andra avgifter 
- Bankkonto nr för medlemmar som får utbetalning (arvoden, deposition, annat) 
 
Vakthållnings- och arbetspliktsdata 
- Befrielser 
- Kallelse till och genomförda plikter 
 
Tillträdesdata till hamnen/varvet 
- Utkvitterade/återlämnade nycklar, bilpass och dekaler 
- Registrering av in och utpasseringar där plastnyckel används 
- Registrering av in och utpasseringar samt annan övervakning där TV system används 

Dokumentlistor i hamn/varv (papper) 
- Sjösättnings och upptagningslistor (namn och medlemsnummer) 
- Båtplaceringslistor vid bryggor och varv (namn, telefon, medlemsnummer) 
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- Vaktlistor (namn, telefon, medlemsnummer) 
- Arbetspliktlistor (namn, telefon, medlemsnummer) 

Information på JBS hemsida - www.jbs.nu 
- Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar.  
- Kontaktuppgifter/foto för funktionärer 
- Sjösättnings och upptagningslistor 
- Kölistor 
- Båtplaceringslistor vid bryggor och varv 
- Vaktlistor 
- Arbetspliktlistor 
- Skador och stöldanmälningar 
 

Övrigt 
Utan avisering till medlem kan ovan angivna uppgifter och informationstyper komma att ändras, utgå eller 
kompletteras för att kunna genomföra föreningsarbetet. 

     4.     Lagringsperiod 
 
- Medlems och båtuppgifter lagras 2 år efter utträde 
- Ekonomiuppgifter lagras i 10 år efter utträde 

5. Personer och organisationer som har tillgång till datalagrade uppgifter 

- JBS korresponderande sekreterare, hamnkapten, kassör och dataansvariga (kan läsa/ändra i använda medier) 
- Övriga i JBS styrelse (kan läsa i använda medier) 
- SBU BAS utvecklingsteam och administratörer (kan läsa/ändra i BAS)  
- Andra båtklubbar vid medlemskap i dessa 
- Tidningen Båtliv och tryckeriet för JBS-bladet får adresslistor för distribution av tidningarna.  
- JBS medlem kan efter begäran läsa eller få utdrag på egna lagrade uppgifter. 

 


