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Medlemsregister 

Syfte med registret Förteckning av medlemmar i IK Akele 

Uppgifter i registret Förnamn, Efternamn, Adress, födelsedatum, 
Telefonnummer, E-post. 

Lagringstid Namn och aktiva år personen varit medlem 
sparas. Övriga uppgifter tas bort efter 
maximalt ett år efter avslutat medlemskap.  
 

Var finns registret www.akele.se 

Lagring Uppgifterna lagras i en databas av typ 
mongoDB  

Utdrag och ändring För att ändra uppgifter eller få utdrag ur 
registret, kontakta medlemsansvarig. 
Kontaktupgifter finns på 
http://akele.se/kontakt 

Säkerhet Registret kräver inlogg för att komma åt. 
Endast ett fåtal personer har läs och 
skrivrättigheter till registret. 
 
En delmängd av registret finns tillgänglig för 
alla medlemmar via hemsidan (kräver 
inloggning). 

Mottagare Information kan kommas att delas med 
arrangörer av lopp där medlemmen anmäls 
genom IK Akeles tävlingsanmälare. 

 

  



Runner By Akele 

Syfte med registret Förteckning av deltagare i löpargruppen 
Runner By Akele 

Uppgifter i registret Förnamn, Efternamn, Adress, födelsedatum, 
Telefonnummer, E-post. 

Lagringstid Uppgifterna lagras på obestämd tid 

Var finns registret drive.google.com 

Lagring Uppgifterna lagras i ett Google Kalkylark  

Utdrag och ändring För att ändra uppgifter eller få utdrag ur 
registret, kontakta medlemsansvarig. 
Kontaktuppgifter finns på 
https://runnerlkpg.se/contact/ 

Säkerhet Registret kräver inlogg för att komma åt. 
Endast ett fåtal personer har läs och 
skrivrättigheter till registret. 

Mottagare Information används för utskick av e-post till 
deltagarna under tiden löpargruppen är aktiv. 

  



Resultatlistor 

Syfte med registret Publicera resultat från lopp anordnade av 
klubben 

Uppgifter i registret Namn, klubb, ort, födelseår, resultat, lopp 

Lagringstid Uppgifter sparas på obestämd tid 

Var finns registret www.akele.se 

Lagring Listorna lagras i hemsidans databas 

Utdrag och ändring Utdrag kan göras på akeles hemsida 

Säkerhet Enbart inloggade personer kan göra 
ändringar i registret 

Mottagare - 

  



Statistik 

Syfte med registret Sammanställa resultat av medlemmar i Akele 
genom tiderna. 

Uppgifter i registret Namn, födelsår, lopp, resultat 

Lagringstid Uppgifterna lagras på obestämd tid 

Var finns registret www.akele.se 

Lagring Lagras i hemsidans databas + ansvarig 
medlem. 

Utdrag och ändring All data finns tillgänglig på hemsidan för 
inloggad användare. 

Säkerhet Endast ansvarig medlem kan göra ändringar i 
registret. 

Mottagare - 

 


