Policy för behandling av personuppgifter
Medlemmar
Med ”behandling av personuppgifter” menas all hantering d v s att samla in,
spara, bearbeta och dela personuppgifter.

Användning
Alla medlemmar ska känna sig trygga när de anförtror Harplinge Ridklubb, org nr
849201-2185 (nedan kallad HRK) sina personuppgifter. HRK är transparenta
avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. HRK samlar endast in
personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för det ändamål de är avsedda
för.
Huvudsakligen samlar vi in dina personuppgifter när de:
•

Blir medlem

•

Anmäler dig till tävlingar/läger

•

Anmäler dig till någon utbildning (tävlingsfunktionär etc) i vår regi.

De personuppgifter som HRK vanligtvis behandlar är:
•

Namn

•

Personnummer Medlemmars personnummer krävs för bl a försäkringen
samt att söka det statliga LOK-stödet. Används även i Idrottonline, TDB
och Equipe.

•

Adress, e.post och telefonnummer Uppgifterna behöver vi för att
kunna hålla kontakten med medlemmen och skicka ut kontinuerlig
information som medlemmen är delaktig i.

•

Adress, e-post och telefonnummer till förälder/målsman Många av
våra medlemmar är minderåriga och där behöver viktig information istället
nå ut till förälder/målsman

•

Licensnummer Ett nummer som alla ryttare som tävlar får för att
identifieras i TDB och tävlingssystemet Equipe. Detta hanteras av Svenska
Ridsportförbundet.

I särskilda fall kan vi även komma att behandla:
•

Banknummer Det händer att föreningen behöver tillgång till en medlem
(eller målsmans) bankkontouppgifter för att kunna göra återbetalningar

•

vid särskilda händelser. Uppgifterna raderas när transaktionen har
genomförts.

•

Matallergier och specialkost För de idrottare som åker på tävlingar
och läger där måltider ingår behöver klubben få reda på om det finns
några allergier eller specialkost att ta hänsyn till för att matbokningarna
ska bli rätt. Uttryckt samtycke för behandling av denna information krävs.

•

Sjukdomar och funktionsvariationer I vissa fall är det nödvändigt för
föreningen att få reda på om medlemmen har någon sjukdom eller
funktionsvariation. Uttryckt samtycker för behandling av denna
information krävs.

Uttryckt samtycke
I de fall det krävs erhåller HRK skriftligt samtycke från medlemmen innan
behandling av personuppgifter påbörjas. Personen har rätt att återkalla ett
lämnat samtycke.
Samtycke krävs för behandling av känsliga personuppgifter så som
matallergier, specialkost, sjukdomar och funktionsvariationer.
Skriftligt samtycke krävs även för tillåtelse av publicering av namn och
fotografier av medlemmar på HRKs hemsida samt sociala medier, samt vid
inskick av tävlingsrapporter till tidningen.
Delning
Vi kan komma att dela medlemmarnas personuppgifter med stat, kommun och
Riksidrottsförbundet samt underliggande idrottsförbund, försäkringsbolag och
anslagsgivande myndigheter på det sätt som verksamheten kräver. Även vid
exempelvis anmälningar till tävlingar och läger ges externa parter som t ex
resebyråer tillgång till medlemmars personuppgifter.
Gallring
Personuppgifterna sparas endast så länge som det finns ett behov av att bevara
dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras
uppgifterna i medlemsregistret när medlemskapet upphört. Uppgifterna kan dock
behöva sparas för annat ändamål t ex bokföring och statligt aktivitetsstöd.
Rätt till korrigering
Som medlem har man alltid rätt att få sina uppgifter korrigerade om de är
felaktiga eller ofullständiga.

Säkerhet
De uppgifter som anförtros HRK behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett
begränsat antal personer med behörighet har tillgång till uppgifterna.
Personuppgifterna överförs inte till någon extern part utanför HRK i annat fall än
de som har angivits ovan under rubriken ”Delning”

