Personuppgifter hos SFRK
Solna Fältrittklubb (SFRK) vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Här förklarar vi hur vi hanterar dem och hur du gör om du vill ändra något kring dina uppgifter
Solna Fältrittklubb (SFRK) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker
inom föreningens verksamhet. Denna policy gäller för all användning av personuppgifter inom SFRK:s
verksamhet i förhållande till dig som medlem och/eller aktiv i en eller flera roller.
En grundregel är att föreningar inom idrottsrörelsen aldrig kan äga sina medlemmars
personuppgifter – vi lånar dem. I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR)
2018, tog Riksidrottsförbundet (RF) fram en uppförandekod för idrotten (se länk nedan).
Målet är att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla
den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till.
https://www.rf.se/contentassets/400a3a4ac8a94cc4a00fb7887f2c4911/uppforandekod_personuppgifter-och-gdpr.pdf

Här listar vi några av viktiga punkter om GDPR, att tänka på för dig som medlem i SFRK.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att SFRK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål
kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningsaktiviteter (t ex clinics och
aktiviteter med anmälan), kommunicera med medlemmarna samt hantera medlemsrelaterade
ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och bidragsgrundande aktiviteter där vi exempelvis får
LOK-stöd). SFRK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hantering av medlemskap i föreningen
föreningsadministration
deltagande i föreningens verksamhet
fakturering, betalning och bokföring
sammanställning av statistik och uppföljning
kontakt med medlem
besök på vår hemsida och Facebook
publicering av material på hemsida och sociala medier
ansökan om bidrag via exempelvis Solna Stad och Riksidrottsförbundet

Hur delar vi personuppgifter?
SFRK har ett medlemsregister via Svenska Ridsportförbundet. Informationen om dina
personuppgifter kommer, om inte från dig själv, från import av Riksidrottsförbundets IdrottOnlines
register. Vi som förening är också ålagda att exportera uppgifterna om ditt namn, personnummer,
adress, telefonnummer och e-postadress tillbaka till Riksidrottsförbundets IdrottOnline. Det sker för
våra LOK-stödsansökningar, för att du ska kunna få tidningen Häst & Ryttare från Ridsportförbundet
och för rapportering av vårt medlemsantal.
Vid ansökan om medlemskap i föreningen använder föreningen Ridsportportalen som är en del i
Svenska Ridsportförbundets IT-stöd för föreningar, det syftar till att förenkla hantering av
medlemsuppgifter.
•

När vi arrangerar tävlingar använder vi oss Tävlingsdatabasen (TDB).Marianne sköter
vår administration och bokföring.

•

Notera att alla våra samarbetsparter lyder under Dataskyddförordningen och att våra
befintliga samarbetsavtal ska vara uppdaterade

•

Inför bildpublicering kommer vi som förening dokumentera och informera om hur
avvägning sker avseende föreningens och individernas intressen.

•

All hantering av namnlistor eller liknande sker enbart av ansvariga för tävling eller
aktivitet och medlemsregister och destrueras efteråt

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
När vi hanterar dina personuppgifter har du rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Det innebär
att du kan få information om när och hur vi hanterar dina personuppgifter. Du kan även be oss ta
bort dina egna uppgifter.
•

Om du vill att vi ska avregistrera dig skicka ett mail till medlemsmailen
sfrk.medlem@gmail.com då tar vi bort dig från vårt medlemsregister.

•

Notera dock att som betalande medlem för det aktuella kalenderåret kan du inte bli
borttagen direkt då vi har att följa regler kring bokföring och eventuell uppföljning av
erhållna bidrag.

•

Läs mer om medlemskap och GDPR på
https://www.sfrk.nu/solnafaltrittklubb/Medlemsansokan

•

Medlemmar som inte betalat sin avgift kan avregistreras i enlighet med beslut på
Årsmöte 2020; § 5.

•

Läs mer om SFRK på facebook, där heter vi Solna Fältrittklubb.

•

Maila dina frågor till sfrk.styrelsen@gmail.com

