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Denna Integritetspolicy gäller från och med den 25 maj 2018. Integritetspolicyn ersätter alla
tidigare versioner.
Omfattning
Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar
dina personuppgifter. Den gäller för Ridklubben Norrtälje Ryttares verksamhet, inklusive vår
föreningsdrivna ridskola Vigelsjö Ridskola.
I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information
som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person.
Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy med 30 dagars varsel för befintliga
användare. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på vår hemsida
www.ridklubbennorrtaljeryttare.se. Vi kan dessutom komma att informera dig via e-post om
det sker större förändringar av denna Integritetspolicy.
Webbplatser från tredje part: Vissa sidor på Ridklubben Norrtälje Ryttares webbplats
innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna
integritetspolicyer och Ridklubben Norrtälje Ryttare är inte ansvarig för deras verksamhet,
inklusive men inte begränsat till deras informationsrutiner.
Personuppgiftsansvarig
Ridklubben Norrtälje Ryttare, 814400-4853, Vigelsjö Gård, 761 52 Norrtälje, Sverige (nedan
benämnt “Ridklubben Norrtälje Ryttare”) är personuppgiftsansvarig. Ridklubben Norrtälje
Ryttare är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för och i enlighet
med de principer som framgår av denna Integritetspolicy.
Insamling av personuppgifter och samtycke
Genom att bli medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare eller delta i aktiviteter som arrangeras
av Ridklubben Norrtälje Ryttare samtycker du till att vi får samla in, använda, lämna ut och
spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy.
Vi får samla in och spara sådan information som du som du lämnar till oss i samband med att
du blir medlem, eller anmäler dig till aktiviteter och ridning som inte kräver medlemskap.
Information kan lämnas via telefon, post, e-mail, genom användning av våra webbplatser, och
våra sidor och grupper på sociala medier. Detta omfattar:
•

information som du lämnar till oss när du blir medlem, inklusive namn, e-postadress,
telefonnummer, mobiltelefonnummer, adress, personnummer, ev. uppgift om målsman

•
•

•

information som du lämnar till oss i samband med anmälningar till aktiviteter
leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan
information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt samt, om
leveranstjänster tillhandahålls genom ett av våra integrerade system, annan relevant
leveransinformation (leveransstatus) som sparas av den valda leveranspartnern (till
exempel köp via hemsidan/Payson)
information som lämnas i samband med diskussioner i forum, chattar, tvistlösning,
korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss via
post eller e-mail.

För att delta på Vigelsjö Ridskolas abonnemangsverksamhet och/eller lösa tävlingslicens för
Ridklubben Norrtälje Ryttare måste du vara medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare och
betala medlemsavgift (kalenderår). Till föreningens medlemsregister behöver vi medlemmens
namn, adress, telefonnummer, fullständigt personnummer, samt e-postadress. För vissa
aktiviteter behöver vi ytterligare kompletterande information för att kunna fullgöra våra
åtaganden, dessa uppgifter efterfrågas i sådana fall separat, och lagras tillsammans med övriga
personuppgifter i vårt medlemsregister. Uppgifterna används för all förekommande
administration och kontakt rörande ridning och aktiviteter i Ridklubben Norrtälje Ryttare.
Enligt Riksidrottsförbundets stadgar (8 kap. 5 §) är förening, som är medlem i förbund inom
RF, skyldig att föra medlemsförteckning. Någon närmare beskrivning av vilka uppgifter som
ska ingå i förteckningen anges inte i stadgarna. Det bör dock vara självklart att ett
medlemsregister ska innehålla personuppgifter som är motiverade för att föreningen ska
kunna fungera som en demokratisk medlemsorganisation för idrottslig verksamhet. Självfallet
ska namn och adressuppgifter finnas med för att kunna kommunicera med medlemmarna,
men även ålder, kön och andra specifika uppgifter som behövs för den idrottsliga
verksamheten ligger normalt inom ramen för ändamålet för medlemsregistret. Sådana
uppgifter bör därför utan uttryckligt samtycke kunna registreras.
Lagring av personuppgifter
Personuppgifter som lagras och hanteras av Ridklubben Norrtälje Ryttare finns beskrivna i
föreningens datahanteringsöversikt. All hantering av personuppgifter sker med största möjliga
säkerhet, största möjliga begränsning, och med en plan för gallring och radering i förhållande
till lagar, avtal och intresseavvägning.
Användning av personuppgifter
Uppgifterna i medlemsregistret används för administration och kontakt rörande ridning och
aktiviteter i Ridklubben Norrtälje Ryttare och på Vigelsjö Ridskola. Vi behandlar bland annat
dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som medlem eller deltagare i våra
aktiviteter.
Detta inkluderar också administration kring stöd och bidrag för föreningen, administration
som krävs i förhållande till Ridsportförbundet, tävlingslicenser, kommunalt och statligt LOKstöd, och liknande.

I vissa sammanhang har vi också en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter.
Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna
uppfylla bokföringslagens krav.
Om du inte önskar erhålla allmän information från oss, så kan du enkelt avbeställa detta
genom att maila till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se. För fler sätt att kontakta oss se
hemsidan www.ridklubbennorrtaljeryttare.se
Personuppgifter och marknadsföring
Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål.
Utlämnande av personuppgifter vid avtalsenliga och rättsliga skyldigheter
Vi lämnar ut personuppgifter endast för att uppfylla avtalsenliga och rättsliga skyldigheter.
Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.
Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter bland annat till:
•
•

•

•

Ridsportförbundet, SISU, Norrtälje Kommun, bidragsgivare, sponsorer och liknande,
för administration rörande föreningen
Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (såsom men inte
begränsat till kundservice, bedrägeriutredningar, fakturaindrivning, och drift av
webbplatser).
Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara
frågor i samband med en brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet eller annan
aktivitet som kan medföra ansvar för oss eller dig. I sådant fall kommer vi, i den
utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är
relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, stad, stat eller
provins, postadress, telefonnummer, e-postadress.
Andra företag om vi skulle fusioneras eller bli uppköpa av sådant företag. Om detta
skulle inträffa, så kommer vi att kräva att det nya företaget följer denna
Integritetspolicy vad gäller behandling av dina personuppgifter. Om dina
personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut för andra ändamål än vad som
anges i denna policy, så kommer vi att informera dig om det och om tillämpligt
efterfråga ditt samtycke.

Avslutande av ditt medlemskap och bevarande av personuppgifter
Ridklubben Norrtälje Ryttare kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med
behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av
personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. Personuppgifter relaterade till
lagkrav kommer att bevaras så länge det krävs, exempelvis bokföringslagens regler kring
lagring av underlag.

Dina rättigheter
Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EU, har du
vissa rättigheter avseende dina personuppgifter.
Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet.
Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att
fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.
Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering,
och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller
radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.
Kontakta ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Ridklubben Norrtälje Ryttares behandling av
personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Om du återkallar ditt samtycke för användning av dina personuppgifter innebär det att ditt
medlemskap i Ridklubben Norrtälje Ryttare avslutas vid nästkommande årsskifte.
Personuppgifter relaterade till lagkrav kommer att bevaras så länge det krävs, exempelvis
bokföringslagens regler kring lagring av underlag.
Kontakta oss
Du når oss via ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se. Fler sätt att komma i kontakt med oss
hittar du på vår hemsida www.ridklubbennorrtaljeryttare.se.
***************************************************************************

Våra samarbetspartners
Länk till Payson om GDPR (Payson = betalningsfunktion vid bokning av aktiviteter via
hemsidan)
https://www.payson.se/sv/integritet-ochsakerhet/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=knapp&utm_campaign=GDPR_privatperso
ner
Länk till Hemsida24 om GDPR (Hemsida24 = vår hemsidesleverantör)
https://www.hemsida24.se/
Länk till Visma om GDPR (Visma = vårt bokföringssystem, medlemsregister, lönesystem)
https://www.visma.com/privacy/%20
Länk till Riksidrottsförbundet IdrottOnline om GDPR (IdrottOnline = medlemsregister,
ansökan LOK-stöd med mera föreningsadministration)
http://www.rf.se/Personuppgifter/vanligafragor/GDPRochIdrottOnline

