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1. Vilka personuppgifter behandlas? 

Klubben behandlar personuppgifter inom följande delar i verksamheten: 

- Medlemsansökan 

- Kursanmälan 

- Tävlingsdokumentation och deltagardokumentation 

- Klubbinformation på hemsida och verksamhetsdokumentation 

- Bokningssystem för Kungsörs HundArena* 

- Kontaktformulär vid frågeärenden till klubben 

 

Följande typer av personuppgifter kan komma att behandlas helt eller delvis inom ovanstående delar: 

- För –och efternamn 

- Personnummer 

- Postadress 

- Telefonnummer 

- E-postadress 

- Klubbtillhörighet 

- Uppgifter om din hund 

- Startnummer vid tävling 

- Frivilligt överlämnad information 

* Personuppgiftshantering gällande bokningssystemet för Kungsörs HundArena går under en separat dokumenterad policy.  

Mer information återfinns på bokningssystemets webbplats. 

2. Vad använder klubben personuppgifterna till? 

Personuppgifterna behövs för att kunna fullgöra klubbens åtaganden, som att ex. administrera 

medlemskap och delge de tjänster, service och rådgivning som klubben tillhandahåller. 

Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag, däremot kan de komma att 

användas av våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål men endast om vi bedömer att 

erbjudandet kan vara av intresse för Dig. 

 

Tävlingsverksamhet 

I samband med tävling kan klubben komma att spara och publicera vissa personuppgifter (namn, 

klubbtillhörighet, startnummer samt hunduppgifter) i resultatlistor och deltagarförteckningar. 

Kursverksamhet 

I samband med kursanmälan kan klubben komma att spara vissa personuppgifter (namn, hemadress, e-

post, telefon, hunduppgifter samt frivilligt angiven information) i deltagarförteckningar. 

Funktionärer och förtroendevalda 

Om medlemskapet innefattar aktiviteter där en är funktionär eller förtroendevald, kan vissa 

personuppgifter (namn, kontaktuppgifter och förtroende/funktionärs-befattning) komma att sparas samt 

publiceras på ett sätt som är adekvat för att en ska kunna fullborda sina uppdrag (ex. i 

verksamhetsdokumentation, protokoll och klubbinformation på hemsida). 
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Information, nyheter och erbjudanden 

Klubben kan komma att delge viktiga nyheter, klubbinformation och erbjudanden, via lämplig kontakt- 

metod (i första hand e-post). 

Statistik m.m. 

Klubben kan komma att behandla vissa personuppgifter som underlag för statistik och till att kunna 

upprätthålla en god medlems- och registervård. 

 

3. Foto och film 

Klubben kan komma att ta foton och göra filmupptagningar från verksamheten. Dessa media kan även 

komma att publiceras i syfte att synliggöra och marknadsföra klubben och dess verksamhet. 

Dock sker publicering endast efter uttryckligt samtycke med de personer som eventuellt framkommer och 

är identifierbara i mediet. 

 

4. Hur sparas personuppgifterna och vilka hanterar dessa? 

Personuppgifterna hanteras/lagras på lösenordskyddade datorer, lagringssystem och e-posttjänster. 

Inom nämnda system hanteras/lagras personuppgifterna i digitala dokumentformat. 

Tillgången till personuppgifterna är begränsad till endast av klubben utsedda funktionärer och 

förtroendevalda, som exempelvis: Styrelse, Medlemsansvarig, Sektor/grupp-ansvariga, Kursinstruktörer, 

Tävlingsledning. 

 

Personuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för att klubben ska kunna fullgöra dess 

åtaganden och i regel så länge som en är medlem/förtroendevald/funktionär, dock som längst till klubbens 

upplösning. 

 

5. Rättigheter m.m. 

Vid begäran om begränsning, rättning eller radering av de personuppgifter som klubben införskaffat om 

Dig, kan Du när som helst kontakta klubben och begära detta. Kontaktuppgifter återfinns på klubbens 

hemsida. 

Du kan också när som helst kontakta klubben och avsäga samtycke till att mottaga erbjudanden, nyheter 

och klubbinformation. 

Enligt dataskyddsförordningen har Du även den så kallade rätten ”att bli glömd”. Men om Dina 

personuppgifter på Din begäran fullständigt ska raderas (eller begränsas på så vis att klubben inte längre 

kan fullgöra dess åtaganden på ett adekvat sätt), så avsäger Du dig även rätten till medlemskapet och/eller 

de tjänster, service och rådgivning som klubben tillhandahåller. 

Om Du anser att klubbens behandling av Dina personuppgifter inte skett i enlighet med dataskydds-

förordningen, har Du även rätt att klaga till Datainspektionen som är behörig tillsynsmyndighet. 
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6. Förändringar i policyn 

Om klubben avser att utföra betydande ändringar av innehållet i denna policy, kommer klubben (när så 

krävs) att på ett lämpligt sätt meddela vilka förändringar som har gjorts. 
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