
Hej medlemmar!

På fredag den 25 maj börjar den nya EU-lagen GDPR att gälla, som ni säkert känner till. Den nya lagen
ersätter tidigare personuppgiftslagen (PuL) och syftar till att skydda individen på nätet samt reglerar 
hur företag får hantera dennes personuppgifter i marknadsföringssyfte. Nedan följer information om 
hur Söderhamns Hästsportklubb kommer att hantera den nya lagen och uppgifterna vi får från er. 

I samband med att du blir medlem i SHK lämnar du vissa uppgifter till klubben. Så länge du är 
medlem lagrar SHK uppgifter om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer och 
betalningshistorik. Om du är under 18 år lagras även kontaktuppgifter till vårdnadshavare

Syftet med era uppgifter är medlemshantering, kunna förse er med information om tränare, 
nyhetsbrev och annan nyttig information.

Era rättigheter

Ni har alltid rätt att enkelt motsätta er vår behandling av era personuppgifter.

Om ni återkallar ert samtycke kommer vi inte längre att behandla era personuppgifter.

Styrelsen för SHK är ansvarigt för personuppgiftsbehandlingen. Vid frågor eller för att lämna en 
begäran som avser era personuppgifter och/eller rättigheter är ni välkomna att kontakta oss på 
info@shsk.se med er begäran.

Föreningen använder Ridsportportalen för viss behandling av personuppgifter som tillhandahålls av 
Ridsportförbundet. Vill du veta mer om Ridsportportalen och behandlingen av personuppgifter däri 
finns mer information här:

http://www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/IT/Ridsportportalen/

Se även Svenska Ridsportförbundets Integritetspolicy (PDF):

http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_69962/cf_559/Integritetspolicy_SvRF.PDF

Klubben använder även IdrottOnline vilket är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott 
och tillhandahålls av Riksidrottsförbundet.

Förutom utlämnande som beskrivet ovan lämnar klubben inte ut uppgifter vidare om du inte 
informerats särskilt om det. Klubben säljer inte uppgifter om sina medlemmar.

Publicering på hemsidor och sociala medier

Bilder och text publiceras med syfte att visa upp och marknadsföra föreningens verksamhet. Detta 
sker på sådant sätt att det inte ska upplevas som kränkande i lagens mening och att det sker med en 
intresseavvägning. Om något material upplevs som kränkande av den som berörs, ska informationen 
avpubliceras omedelbart. Skicka begäran till ansvarig för medlemsregistret via mejl info@shsk.se

http://www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/IT/Ridsportportalen/
http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_69962/cf_559/Integritetspolicy_SvRF.PDF

