
 Viarps kör- och ridklubbs integritetspolicy 

 
I denna integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka 
rättigheter du har beträffande personuppgifter. 
 
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: 
 
Viarps kör & Ridklubb 
844000-5489 
Norra Viarpsvägen 68 
26192, Härslöv 
 
Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån? 
 
Vårt medlemsregister innehåller Namn, personnummer, adress och övriga kontaktuppgifter 
(telefon, epost-adresser) till medlemmar och i förekommande fall familjemedlemmar. 
Registret innehåller bara uppgifter som du lämnat till oss. 
 
Vidare registerför vi också gruppindelning och närvaro vid våra ridskoleaktiviteter. 
 
Därför behandlar vi dina personuppgifter 
 

● Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet.  
● Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka information om verksamheten via 

e-post, post och SMS.  
● Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skicka fakturor. 
● Vi behandlar dina personuppgifter för att snabbt kunna få tag på medlemmar och 

dess närstående i akuta situationer. 
 
De som får del av personuppgifterna 
 
Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag, t 
ex till myndigheter. Vi delar inte några uppgifter för marknadesföring. Däremot får 
ridsportorganisationerna en kopia på personuppgifterna då medlemskap i VKRK även 
innebär medlemskap i dessa centrala organisationer. Uppgifter skickas dessutom till 
Landskrona Kommun för medlemsrapportering. 
 
Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES 
 
Vi överför inte några personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I 
Så länge sparas personuppgifterna 
 
  



Hur länge sparar vi uppgifterna? 
 
Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller 
så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. Personer som inte varit aktiva i 
föreningen under 2 år eller mer gallras bort varje år. 
 
Dina rättigheter 
 
Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men 
senast inom en månad. 
 
Tillgång 
 
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av 
personuppgifterna. 
 
Rättelse 
 
Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas. 
 
Radering 
 
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall: 
 

● Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in 
eller behandlats; 

● Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte 
någon annan rättslig grund för behandlingen; 

● Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt 
berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre; 

● Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt; 
● Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse. 

 
Begränsning av behandling 
 
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall: 
 

● Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att 
kontrollera om personuppgifterna är korrekta; 

● Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att 
personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas; 

● Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara 
rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de 
behandlats för; 

● Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid 
vems berättigade intresse som går före. 



 
Invändning mot behandling 
 
Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med 
anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett 
berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för 
att tillvarata rättsliga anspråk. 
 
Dataportabilitet 
 
Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar 
automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett 
strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format. 
 
Klagomål 
 
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller 
lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. 
 
 
 Kontaktuppgifter 
 
 Du kan kontakta oss via info@vkrk.se eller brevledes på adress ovan. 
 
Detta dokument uppdaterades senast 2018-05-24 
 


