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Hantering av personuppgifter
Wisby Ridklubb
Policy för behandling av personuppgifter
EU:a nya dataskyddsförordning i kraft ställer hårdare krav på hantering av personuppgifter. Nedan
följer en redogörelse för vilka personuppgifter som hanteras och i vilka ändamål. Det är föreningens
styrelse som ansvarar för att dataskyddsförordningen följs.
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Vilka personuppgifter hanteras?

Wisby Ridklubb hanterar följande personuppgifter om dig som är medlem:
- För- och efternamn
- Personnummer
- Adress
- Telefonnummer
- E-postadress
För ridskoleelev eller hyrare hanteras även vårdnadshavares:
- För- och efternamn
- Adress
- Telefonnummer
- E-postadress
Du som är medlem eller vårdnadshavare kan komma att bli nämnd vid namn i föreningens handlingar
(exempelvis verksamhetsberättelse och mötesprotokoll). Styrelsen och kontaktpersoner för
verksamhetsgrupper eller annan funktion förekommer även med namn på hemsidan.
Som medlem i föreningen kan du komma att förekomma på fotografier och inspelningar, t ex för
pressmaterial, marknadsföring samt dokumentation av konserter. Dessa kan komma att användas på
exempelvis Facebook, hemsida och på affischer.
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Hur samlas personuppgifter in?

När du blir medlem i föreningen samlas personuppgifter in via en blankettalternativt ett digitalt
formulär. Uppgifterna hanteras av anställda samt ideella krafter, t ex styrelsen.
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För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

Hanteringen av personuppgifter inom Wisby Ridklubb sker för följande ändamål:
- För att möjliggöra utskick av information kring föreningens verksamhet.
- Hantering och administration av medlemsregister.
- För rapportering till bidragsgivare, t ex LOK-stöd.
- För rapportering, t ex till årsmöte och till föreningens bidragsgivare (där personnamn för t ex
verksamhetsgruppers ansvariga kan förekomma).
- För att dokumentera arrangemang (fotografier).
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Vilka kan Wisby Ridklubb komma att dela dina personuppgifter med?

Inför ansökan om bidrag, t ex från Region Gotland, delas föreningshandlingar som kan innehålla
personuppgifter (t ex personnamn i handlingar från årsmöte, verksamhetsberättelse,
verksamhetsplan). Detsamma gäller vissa bankärenden, då föreningshandlingar delas.
Medlemsregistret är i övrigt inte tillgängligt för föreningens medlemmar eller annan part.
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Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna hanteras så länge du är medlem i föreningen samt ytterligare 2 år efter att ditt
medlemskap gått ut, för att påminnelse om medlemsavgift ska kunna distribueras. Har inte ny
medlemsavgift erlagts på 24 månader, tas uppgifter om personer som inte längre är medlemmar bort.
I fysisk och digital dokumentation som fotografier, pressutskick, artiklar, protokoll och
verksamhetsberättelser (gäller t ex namn och bilder), kvarstår de uppgifter som du har godkänt under
gällande verksamhetsår så länge som dokumentationen sparas.
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Dina rättigheter

Rätt att bli informerad.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Wisby Ridklubb har om dig, om ändamålen
med behandlingen och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till.
Om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter kan du invända mot detta genom att
skriftligen meddela styrelsen: wisbyridklubb@outlook.com. Styrelsen kommer då att göra en
intresseavvägning och meddela dig resultatet av denna prövning.
Rätten att få information korrigerad.
Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta
kansliet: wisbyridklubb@outlook.com.
Rätten att bli raderad.
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade när de inte längre behövs för det ändamål de
samlades in för.
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