Personuppgiftspolicy
Ridklubben Sleipner r.f. (nedan “Sleipner”) värnar om din personliga integritet och hanterar
dina personuppgifter i enlighet med vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets
förordning (2016/679) om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (nedan “Förordningen”).
Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.
Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Det är viktigt att du tar del av och förstår personuppgiftspolicyn och känner dig trygg i vår
behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella
frågor.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IPnummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som
vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat
eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering,
strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Ridklubben Sleipner r.f., FO nummer 0963082-6, med adress Sleipnervägen 8, 22 100
Mariehamn, Åland, Finland är ansvarig för föreningens behandling av dina personuppgifter.
Du kan kontakta Sleipner på e-post info@sleipner.ax eller per telefon +358(0)18 13418.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och
varför samlar vi in dessa (för vilket ändamål)?
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I Sleipners medlemsregister lagras en mängd personuppgifter av olika anledningar. Vi
hanterar personuppgifter avseende Sleipners medlemmar (“Medlemsuppgifter”) samt
Sleipners personal (“Personaluppgifter”)”.
För att vi skall kunna administrera Sleipners ridskoleverksamhet samt upprätthålla erforderlig
kontakt med dig är det nödvändigt för oss att erhålla och hantera vissa medlemsuppgifter
såsom namn, födelseår, adress, hemkommun, telefonnummer, e-post och vid behov
målsman samt kontaktuppgifter till denna. Vi skickar även ut information om Sleipners
verksamhet till ridklubbens medlemmar.
Det är även nödvändigt för oss att hantera personuppgifter avseende Sleipners personal och
eventuella arbetssökanden. Hanteringen av personaluppgifterna är strikt begränsade till vad
som är nödvändigt för att hantera anställningarna i enlighet med arbetsavtal och lag.
Hanteringen omfattar bland annat utbetalning av lön, hälsovård, pension och annan
personaladministration relevant för anställningsförhållandet.
För det fall att du har lämnat ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du rätt
att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen
på grundval av samtycket, innan detta återkallades.
Sleipner tillämpar inget automatiserat beslutsfattande såsom exempelvis profilering.
Vi kan använda dina personuppgifter för att besvara dina förfrågningar och sända e-post till
dig för att informera dig om Sleipners verksamhet, samt erbjudanden som ansluter härtill, till
den e-postadress du uppgett för oss. Du kan när som helst begära att inte få e-post från oss.
Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till
ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt
skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som
möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsedatum.

Varifrån får vi dina personuppgifter?
I Sleipners medlemsregister lagras endast sådana uppgifter om dig som du själv har angett i
samband att du blev medlem/anställd eller senare, samt eventuella uppgifter som
framkommer då du har kontakt med Sleipner.
Sleipner samlar inte in information om dig genom cookies. Cookies är en liten textfil
bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din
webbläsare eller enhet.
Sleipner lagrar därutöver uppgifter som hänför sig till medlemsrelationen/anställningen,
såsom e-post meddelande.

Minderåriga
Personer under 13 år kan inte självständigt lämna samtycke till behandling av deras
personuppgifter. Ett sådant samtycke kräver målsmans godkännande.
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Med vem delar vi dina personuppgifter?
Sleipners medlemsregister är avsett för internt bruk och uppgifter utlämnas som huvudregel
inte till utomstående, utom i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina
önskemål.
Vid behov kan dina kontaktuppgifter lämnas ut till den person som i ridgruppen utsetts till
samordnare vid helgarbete. Namn, adress och hemkommun lämnas även till berörd
hemkommun i samband med bidragsansökningar.
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina
personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss.
Personuppgiftsbiträden
Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och
enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som tillhandahåller mjukvara så som
Sleipners
medlemsregister
och
bokföringsprogram.
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål
som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen.
Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten
för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt
begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.
Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med statliga myndigheter om vi är skyldiga att
göra det enligt lag.
Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur
informationen som lämnas till företaget ska behandlas.
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig
gäller den myndighetens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra
egna IT system finns inom EU/EES.
I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom
ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå
eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga
skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler,
bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Vi delar aldrig mer än den
nödvändigaste informationen med sådana biträden.
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Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Sleipner lagrar personuppgifter i enlighet med de tidsbegränsningar som framgår av
Förordningen eller annan tillämplig lag. Så snart personuppgifterna inte längre är
nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats kommer de
att raderas från Sleipners register.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)
Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter som vi har lagrat om dig. Om du vill få en djupare
insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till
uppgifterna. Vid en begäran om registerutdrag kan vi fråga om ytterligare uppgifter för att
säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Om du upptäcker att någon uppgift om dig är ofullständig, felaktig eller föråldrad har du rätt
att skriftligen begära att Sleipner kompletterar, begränsar eller korrigerar denna.

Rätt
Du

till
kan

begära

radering

av

radering

personuppgifter

vi

behandlar

om

dig

ifall:

●

Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller
behandlats.

●

Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt
skäl
för
invändning
väger
tyngre
än
vårt
berättigade
intresse.

●

Du

●

Personuppgifterna

●

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

●

Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret
för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets
tjänster (t.ex. sociala medier).

invänder

mot

behandling
behandlas

för
på

direktmarknadsföringsändamål.
ett

olagligt

sätt.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar
oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från
bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från
konsumenträttslagstiftning.
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Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra
gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du
bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad
behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är
korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du
däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk,
kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära
att
vi
inte
raderar
dina
uppgifter.
Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig
grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att
kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få
uppgifterna raderade.
Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver
själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av
personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
Berättigat

intresse:

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet
att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en
sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella
behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi
bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
Direktmarknadsföring:
Du har möjlighet att
direktmarknadsföring.

invända

mot

att

dina

personuppgifter

behandlas

för

Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex.
via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som medlem aktivt valt att
använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster
räknas inte som direktmarknadsföring.
Sleipner behandlar inte dina personuppgifter för direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller
fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som
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du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske
automatiserad.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Alla personuppgifter som tillhandahålls av dig kommer att behandlas av och inom Sleipners i
största förtroende.
Dina personuppgifter skyddas mot otillåtna förfaranden såsom tillgrepp, utplånande, ändring,
utlämning och överföring genom tekniska och organisatoriska åtgärder. Till dessa åtgärder
hör bland annat största möjliga inskränkning av den personkrets som har behörighet att
sköta registret, tekniska hinder för åtkomst (lösenord etc.) samt begränsning av de
behörigas möjligheter att utföra ändringar.

Dataombudsmannen
Dataombudsmannen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av Förordningen. Om du
anser att Sleipner har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som strider mot
Förordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Dataombudsmannen.

Ändring

och

uppdatering

Denna policy är giltig då Sleipners styrelse har godkänt den. Policyn kan komma att
uppdateras. Samtliga uppdateringar kräver styrelsens godkännande.
Eventuella uppdaterade versioner av denna policy kommer att publiceras på Sleipners
hemsida.
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6(7)

