Arbetsbok för Islandshästföreningen Vakurs
personuppgiftshantering
Version 2.0

Innehåll

Förening................................................................................................................................2
Roller och personer som administrerar personuppgifter i Föreningen............................... 2
Övriga personer som kan komma att vara inblandade i hantering av personuppgifter.....2
Var förvarar Vakur personuppgifter.....................................................................................2
Registerförteckning.............................................................................................................. 2
Vad skall personuppgifterna användas till........................................................................... 2
Lagliga grunder för personuppgiftshantering...................................................................... 3
Integritetspolicy...................................................................................................................3
Personuppgifter som finns i IOL…........................................................................................ 3
Personuppgifternas riktighet, underhåll och publicering.....................................................3
Borttag ur medlemsregistret................................................................................................4
Personuppgifters spridande och publicering.......................................................................4
Kontakt.................................................................................................................................4
Länkar..................................................................................................................................4
Dokumenthistorik................................................................................................................ 5

1

Förening
Dokumentet gäller Islandshästföreningen Vakur, organisationsnummer 802 447-1602.

Roller och personer som administrerar personuppgifter i föreningen
Medlemsadministratör är kassören, f.n. Karin Jadesjö.
Backup/medhjälp medlemsadministratör är ordföranden, f.n. Monica Sporre samt
sekreteraren, f.n. Pernilla Johansson.

Övriga roller och personer som kan komma att vara inblandade i hantering av personuppgift
Ordförande, f.n. Monica Sporre.
Tävlingsadministratörer, f.n. Pernilla Johansson.
Aktivitetsadministratörer, f.n. Susanne Persson och Linnéa Backersgård.

Var förvarar Vakur personuppgifter





IdrottOnLine (IOL) medlemshanteringssystem.
Digitala medlemslistor, uttag från IOL, för utskick av information, påminnelser
via mail
Digitala och fysiska (papper) medlemslistor, uttag från IOL i samband med olika aktiviteter, kurser eller andra arrangemang
Tävlingshanteringsystemen Icesale och Icetest

Registerförteckning
Se dokument ”Islandshästföreningen Vakur registerförteckning”.

Vad skall personuppgifterna användas till




Kontakt med medlemmarna via mail, telefon för information och påminnelser.
Aktivitetsinformation
Tävlingsadministration
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Lagliga grunder för personuppgiftshantering
Lagliga grunder







Avtal
Rättlig förpliktelse
Uppgift av allmänt intresse
Myndighetsutövning
Intresseavvägning
Samtycke

Mer information om lagliga grunder kan läsas om på Riksidrottförbundets hemsida i
”Uppförandekoden”

Integritetspolicy
”Integritetspolicy för Islandshästföreningen Vakur” ger information om hur föreningen
hanterar personuppgifter och den enskildes rättigheter i fråga om uppgifterna. Dokumenten finns under Vakur/GDPR på Vakurs hemsida.

Personuppgifter som finns i IOL
Namn, adress, personnummer, mailadress, telefonnummer, IOL ID och SIF medlemsnummer.

Personuppgifternas riktighet, underhåll och portabilitet
Medlemmarna kan själva underhålla sina uppgifter i IOLs register genom att logga in via
Vakurs hemsida. Då får du instruktioner om hur du loggar in och kan sedan gå till ”Min
sida” för hantering av dina uppgifter. Medlem kan också begära registerutdrag från Vakur. Vakur kan också hjälpa till med uppdatering av personuppgifter.
Medlem har också rätt att få delar av sina uppgifter raderade, eller konfidentiellt hanterade. Medlem kan själv överföra sina uppgifter till annat system eller förening, Vakur kan
hjälpa till med registerutdrag.
Vakur ämnar följa ”Riktlinjer för att tillvarata enskildas rättigheter” från Riksidrottsförbundet.
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Borttag ur medlemsregistret
Städning av medlemsregistret görs årsvis efter ett antal påminnelser att betala årsavgiften har gjorts.
Personer som inte har betalat medlemsavgiften raderas. Tidigare radering kan göras själv
via ”Min sida” i IOL eller genom begäran till Vakur.

Personuppgifters spridande och publicering





Personuppgifter annat än namn skall inte förekomma i nyhetsbrev, reportage,
in- formation, hemsida eller liknande utan medgivande av berörda.
Angivande av namn får göras om det anses vara i föreningens intresse att visa på
deltagande i verksamheter och aktiviteter. Medlem har rätt att på begäran raderas i sådan text.
All annan spridning annat än namn får endast göras med medgivande av berörda.

Kontakt
Vakurs hemsida är www.vakur.nu
Vakurs mailadress är
ishastvakur@gmail.com
Vakurs styrelses kontaktuppgifter finns på hemsidan under Styrelse & kontakt.

Dokument








Svenska Islandshästförbundet: Information om GDPR och integritetspolicy
Riksidrottsförbundet: Personuppgifter inom idrotten
Riksidrottsförbundet: Behandling av personuppgifter – uppförandekod
Riksidrottsförbundet: Enskilda rättigheter
Riksidrottsförbundet: Riktlinjer för att tillvarata enskildas rättigheter
IdrottOnLine: Information om ”Min sida”
IdrottOnLine: Inloggningsinformation
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