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MEDLEMSAVTAL 
 

 
Detta avtal gäller för dig som har ett medlemskap i UDKT – Uppsala Dykarklubb Tumlaren. 

 
 

1.   MEDLEMSKAPET 
 

1.1.  Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till annan. 
 

1.2. För att aktualisera sitt medlemskap i föreningen ska en medlemsavgift erläggas en gång per 
år. Medlemsavgiften gäller för innevarande kalenderår och fastställs årligen på föreningens 
årsmöte. Aktuell prislista återfinns på tumlaren.org. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej. 
Medlemsavgiften anses vara betald då den inkommit på BG 5692-7635 eller på 
swish 123 048 51 36 och identifierats. 

 

1.3. För att bli medlem fyller man i medlemsformuläret på föreningens hemsida och betalar in 
avgiften.  

 
1.4. Vi har ingen åldersgräns på medlemskap i föreningen. Vid övning i Fyrishov krävs däremot 

en vårdnadshavare närvarande om du är yngre än 12år. 
 

1.5. Som medlem i Tumlaren omfattas man av SSDF’s medlemsförmåner. En viktig förmån är 
medlemsförsäkring där olycksfallsskada och/eller tryckskillnadsskada som inträffar under 
utförande av aktivitet inom sportdykning samt under direktfärd till och från sådan aktivitet. 
Mer information om alla förmåner finns på www.SSDF.se. 
 

1.6. Förutom vad som står i detta medlemssavtal är du skyldig att följa föreningens stadgar. 
Stadgarna anger bland annat att föreningen har rätt att utesluta en medlem om den inte har 
följt stadgarna. Dessa stadgar finns tillgängliga på hemsidan och i klubblokalen.   
 

1.7. I medlemskapet så ingår badkort på Fyrishov där du kan utnyttja simbassänger för övning av 
både fridykning och apparatdykning. Se hemsidan för mer information. 
 

1.8. Tumlaren erbjuder dig som medlem gratis luftfyllning av dykarflaskor. Det finns även 
möjlighet att köpa syreberikad luft och helium till förmånlig kostnad. Uthyrning av 
dykarutrustning finns för de som behöver. Se hemsidan under luftfyllning och utrustning. 
 

1.9. Med ditt medlemskap i klubben får du även ett konto på tumlaren.org. För att utnyttja sidan 
och dess funktioner förbinder du dig att följa sidans allmänna villkor som återfinns på: 
https://tumlaren.org/allmanna-villkor 
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2. PERSONUPPGIFTER 

Vi har fått dina uppgifter från anmälningsformuläret på föreningens hemsida. Vi tillämpar vid var 
tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden 
för att behandla dina personuppgifter är samtycke. 

Personuppgiftsansvaret ligger hos styrelsen för föreningen. 

Vad sparar vi? 

• Personuppgifter – Namn, Personnummer, adress, användarnamn och liknande 
• Kontaktuppgifter – Telefonnummer, email och liknande 
• Identifierings data – Identifierare som till exempel Ipaddress, cookies och liknande 
• Foton och media – Media och uppgifter som du själv frivilligt lägger upp  

För att förbättra och underhålla föreningens hemsida sparar vi även anonymiserad information 
om användande såsom t.ex. inloggningar och antalet besök. 

 

Varför sparar vi din data? 

Vi behöver spara dina personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap i föreningen, 
ansluta dig till SSDF samt för att kunna beställa badkort från Fyrishov. 

Vi behöver även din data för att kunna skapa och underhålla ett konto på föreningens hemsida 
där vi ger våra medlemmar tillgång till information gällande föreningen och dess aktiviteter. 

 

Vad gör vi med dina uppgifter? 

Dina personuppgifter delas med Svenska Sportdykarförbundet för registrering och tecknande av 
försäkring. Mer information om hur Svenska Sportdykarförbundet hanterar medlemmars 
personuppgifter beskrivs i deras stadgar. 
https://www.ssdf.se/Information/blanketterdokument/Policydokument/ 

Vi delar även dina personuppgifter med Fyrishovs Badhus, för att beställa ett personligt badkort 
om medlemmen beställt detta under medlemsregistreringen. Hur Fyrishov behandlar 
personuppgifter beskrivs i deras integritetspolicy. 
https://fyrishov.se/om-oss/kontakt/integritetspolicy/ 

Del av dina uppgifter, såsom namn, intresseområden, ansvarsområden och liknande, presenteras 
på hemsidan i form av ett medlemsregister tillgänglig endast för andra medlemmar i föreningen. 

Dina uppgifter förekommer också i elektronisk kommunikation, i form av t.ex. email, inom 
föreningen i syfte att bedriva föreningens verksamhet och administrering av medlemskapet. 
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Vilka rättigheter har jag? 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att 
begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra 
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta 
oss på medlemsansvarig@tumlaren.org eller via hemsidan.  

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Dina uppgifter kommer att 
sparas så länge du är medlem i föreningen och förnyar ditt medlemskap varje år. Vid utebliven 
betalning i början av nytt kalenderår så sparar vi dina uppgifter i 6 månader och därefter raderas 
uppgifterna om inte en betalning har kommit in under denna tid. 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

 

3. FÖRENINGENS RÄTT 

Föreningen har rätt att ensidigt ändra dessa avtalsvillkor. Ändringarna träder i kraft från och med 
45 dagar efter det att de publicerades på Föreningens webbplats. Om ändringen är till väsentlig 
nackdel för dig som medlem har du rätt att säga upp avtalet under förutsättning att du även 
säger upp ditt medlemskap. 

Föreningen har rätt att utan förvarning stänga av eller ta bort en medlems konto till tumlaren.org 
förutsatt att webbsidans regler inte skulle följas. 

Föreningen har även rätt att administrera medlemmars konto inklusive borttagning eller ändring 
av innehåll publicerat av medlemmen om detta skulle strida mot hemsidans regler eller 
föreningens stadgar. 


