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HKV Kamratförenings personuppgiftspolicy.
Denna personuppgiftspolicy förklarar hur HKV kamratförening samlar in och använder
personuppgifter.
Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen
för klubbens verksamhet, det vill säga när en person blir medlem, anmäler sig till våra
aktiviteter och deltar i våra aktiviteter
Denna policy omfattat Högkvarterets kamratförening.
CENTRALA BEGREPP
En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande
person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling,
registrering och lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål
och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att
behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.
UPPGIFTER VI SAMLAR IN
När du använder våra tjänster och utför aktiviteter inom ramen för tjänsterna lämnar du
uppgifter om dig själv, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifter
i den här kategorin är sådana som du aktivt lämnar till oss genom att t.ex. fylla i
webbformulär, skicka meddelanden till via mail eller ge oss feedback genom funktioner
skapade för det syftet.
ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN – VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?
Vi samlar in personuppgifter för att kunna genomföra de aktiviteter och som ingår i
Högkvarterets kamratförenings verksamhet. Exempel på sådana aktiviteter är utflykter.
pubaftnar, middagar och liknande.
Personer som anmäler sig till våra aktiviteter, lämnar ifrån sig vissa personuppgifter för att
delta i dessa.
Syftet är att upprätthålla kontakt samt i vissa fall att skapa möjlighet för inpassering till
skyddade områden.
Vi samlar bara in personuppgifter som deltagarna själva angett i samband med anmälan och i
samtliga fall krävs en aktiv åtgärd från personen att anmäla sig.
ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
Vi säljer inte eller för inte vidare insamlade uppgifter till någon tredje part.
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LAGRING OCH GALLRING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter raderas när medlemmar lämnar föreningen. Deltagarlistor i aktiviteter raderas
efter fem år.
Man kan också kontakta oss och be att få bli bortplockad från våra register.
Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med
behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy.
RÄTTELSE, BLOCKERING OCH RADERING
Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som
vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande
lagar och regler. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar
eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

