Om personuppgiftsbehandling i Borzoi-Ringen
1. Allmänt
Från och med 25 maj 2018 ska personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR
(General Data Protection Regulation). Nedan kan du läsa om hur Borzoi-Ringen (B-R) behandlar dina
personuppgifter.
På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen.
2. Villkor för medlemskap, förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter (tävlingar,
utställningar, kurser etc) i Borzoi-Ringen.
Som medlem, uppfödare, deltagare, förtroendevald med mera i B-R och vid deltagande på B-R aktiviteter
(utbildningar, kurser, utställningar och tävlingar med mera) godkänner du att B-R sparar och lagrar dina
personuppgifter. Detta är nödvändigt för att B-R ska kunna verka i enlighet med B-R syfte och mål, vilka
framgår av B-R stadgar. Vid medlemsansökan kommer du behöva ge samtycke till att B-R behandlar dina
personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver B-R informera dig om att vi lagrar dina
personuppgifter. Du ansvarar för att våra uppgifter om dig i klubbens medlemsregister uppdateras vid tex
flytt eller namnbyte.
3. Information om B-R rutiner kring lagring av personuppgifter vid medlemskap, förtroendeuppdrag
och aktiviteter (tävlingar, utställningar, kurser etc)
a) Varför/i vilket syfte lagrar vi personuppgifter
B-R lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig som medlem och deltagare på våra
aktiviteter.
I samband med B-R aktiviteter, till exempel utställningar, kurser, tävlingar, föreläsningar och så vidare,
registreras vilka som varit närvarande. I de flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar
via olika typer av anmälningsformulär. Insamlingen av personuppgifter kan dock även ske på andra sätt.
Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till B-R såsom utskick och
kontakter inom klubben. Uppgifterna kan även användas av klubben för sammanställning av statistik
avseende hund och hundägande, medlemsvärvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i klubbens
intresse.
Vid olika typer av möten sparas även vissa uppgifter i olika typer av dokument. Exempel på personuppgifter
som lagras i dokument kan vara namn i protokoll och i verksamhetsberättelsen från årsmöten.
b) När lagrar vi personuppgifter
B-R lagrar dina personuppgifter när du blir medlem samt när du deltar i våra olika aktiviteter, t.ex.
utställning, lure-coursing, kurs eller annan aktivitet.
c) Vilka personuppgifter lagrar vi
De uppgifter som lagras är de som behövs för att kunna hantera medlemskapet eller deltagandet i våra
olika aktiviteter. B-R hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är i regel
namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.
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d) På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen
Vi lagrar personuppgifter på dataservrar, i molntjänster, och i vissa fall fysisk pappersdokumentation. De
lagrade uppgifterna nås av styrelsemedlemmar och i vissa fall andra funktionärer. Vi lagrar även
personuppgifter på B-R webbplatser. Information om styrelsemedlemmar delges Svenska
Vinthundklubbens styrelse och SKK.
e) Hur länge lagrar vi personuppgifter
B-R lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i klubbens register. En person
utan andra kopplingar än tidigare medlemskap raderas senast två år efter att medlemskapet upphörde.
Personuppgifter i årsmötesprotokoll och i styrelsens protokoll raderas inte då protokollen sparas för alltid
av historiska skäl. Bokföringsmaterial sparas i sju år i enlighet med Skatteverkets regelverk. Övriga
personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften.
4. Rättslig grund
Behandlingen av personuppgifter ska stödjas på en rättslig grund för att vara laglig. Samtycke räknas som
en rättslig grund, det vill säga att man har sagt ja till behandlingen av sina personuppgifter. Även rättslig
förpliktelse medger behandling av personuppgifter, det kan vara lagar eller regler som gör att
personuppgifter måste hanteras, till exempel bokföringslagen.
5. Kontakt med B-R
Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta B-R styrelse. Där kan du
också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa
B-R lagring och behandling av dina personuppgifter såvida B-R intressen inte väger tyngre än din önskan om
radering. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt
undertecknad till adressen nedan.
Du har enligt dataskyddsförordningen även rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter B-R har registrerade
om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till Borzoi-Ringens
ordförande. Adress ordforande@borzoi-ringen.com
Tycker du att B-R hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.
6. Revidering av denna text
B-R verksamhet påverkas av lagar, stadgar, regler och beslut samt av direktiv från SKK och
Vinthundklubben. När förändringar sker som medför att B-R behöver anpassa sin hantering och rutiner
kring lagring av personuppgifter kan även denna text behöva viss revidering. När ändringar i denna text görs
meddelas medlemmarna om detta.
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