Integritetspolicy för
Svenska Ridsportförbundet
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Svenska Ridsportförbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter
som sker inom ramen för Ridsportförbundets verksamhet. Denna Integritetspolicy gäller för
all användning av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet i förhållande till dig som
medlem och/eller aktiv i en eller flera roller.
Ridsportförbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar
samt därtill anknuten verksamhet även som att inom och utom riket vara dess företrädare.
Ridsportförbundet ska företräda ridsporten som medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt 1 kap
RFs stadgar.
För att Ridsportförbundet ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för
olika ändamål kopplade till verksamheten.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Ridsportförbundet behandlar personuppgifter för att administrera löpande verksamhet
(utbildning, tävling), kommunicera med föreningar och medlemmar (kallelser, information,
medlemstidning) samt hantera verksamhetsrelaterade ekonomiska transaktioner
(medlemsavgifter, kursavgifter, tävlingsavgifter m.m.).
Ridsportförbundet hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens.
Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen hanteras
personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna
behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid
resultatrapportering. Ridsportförbundet behandlar även personuppgifter kopplade till förening
för utbetalning av bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet.
Ridsportförbundet hanterar personuppgifter i samband med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administration av medlemsföreningar (styrelse, medlemsuppgifter, förbundsstämma)
Utskick av medlemstidning
Tävlingslicensansökan
Tävlingsadministration i Tävlingsdatabasen (TDB), samt internationell
tävlingsadministration (FEI)
Bidragshantering (Idrottslyftet)
Sammanställning av statistik och uppföljning
Administration av utbildningar, kurser och träffar
Registrering av roller (funktionärer, tränare, ridlärare, förtroendevalda m fl)
Publicering av material på hemsida och sociala medier
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Vilken rättslig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Ridsportförbundet har nedan sammanställt den rättsliga grunden samt lagringstid för de
behandlingar av personuppgifter som utförs inom Ridsportförbundets verksamhet för
respektive ändamål.
Ändamål med behandling
Föreningsadministration
Ridsportportalen - Utskick av
medlemstidning

Lagringstid

Laglig grund
Avtal

24 månader efter avslutat
medlemskap

Avtal

Inom sex månader efter att
föreningen uppdaterat sitt
medlemsregister I Ridsportportalen
eller IdrottOnline

Avtal

Tills du avslutar ditt konto.
Tävlingsresultat kan sparas för alltid
för statistik och av allmänt intresse (t
ex mästerskapsresultat)

Avtal

Tills du avslutar ditt konto.
Tävlingsresultat kan sparas för alltid
för statistik och av allmänt intresse (t
ex mästerskapsresultat)

Tävlingslicensansökan

Tävlingsadministration I TDB

Internationell
tävlingsadministration FEI
Bidragshantering

Sammanställning av statistik
och uppföljning

Administration av utbildningar,
kurser och träffar

Registrering av roller

Publicering av material på
hemsida och sociala medier

Avtal

Administreras av FEI

Rättslig förpliktelse

Så länge vi behöver spara
informationen för att uppfylla den
rättsliga förpliktelsen

Allmänt intresse

Vissa uppgifter, till exempel
mästerskapsresultat och
verksamhetsstatistik, sparas för alltid
för statistik och av allmänt intresse

Allmänt intresse vid
statsbidragsfinansierad
utbildning, annars samtycke

Sparas på livstid för att kunna
säkerställa behörighet för vidare
utbildning

Avtal eller samtycke

Sparas på livstid för att kunna
säkerställa behörighet till att återgå
till verksamhet

Intresseavvägning och ibland
samtycke, när vi anser att vårt
intresse av att kunna publicera
information om vår
verksamhet såsom tävlingar,
event och utbildningar
överväger enskilt intresse.
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Vilka uppgifter samlas in?
Ridsportförbundet samlar endast in uppgifter som är relevanta för den hantering som
Ridsportförbundet utför. Ridsportförbundet utför behandling av personuppgifter som utgör
verksamhetsstatistik.
De personuppgifter vi behandlar om dig är sådana du lämnat till oss, exempelvis
•
•
•
•
•

Kontaktuppgifter och andra uppgifter om dig såsom namn, personnummer,
telefonnummer och e-postadress.
Order- och betalningsuppgifter såsom orderhistorik och betalinformation.
Inloggningsuppgifter såsom e-postadress och lösenord till våra system.
Känsliga personuppgifter såsom hälsouppgifter i samband med exempelvis
paralicens.
Övriga uppgifter du kan komma att lämna till oss, såsom uppgifter om intyg, licenser
samt häst.

Därutöver hämtar vi adressuppgifter från din förenings medlemsregister för distribution av
medlemstidningen Häst & Ryttare, i enlighet med stämmobeslut 2005-05-28.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Ridsportförbundet kommer kontinuerligt att genomföra bedömningar om behandlingen av
personuppgifterna är nödvändig för de bestämda ändamålen för vilka uppgifterna behandlas.
Uppgifter som inte längre än nödvändiga kommer att raderas, dock inte senare än vad som
anges ovan.
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål så länge du är aktiv medlem i förening
ansluten till oss. Föreningen ansvarar för att ta bort dina medlemsuppgifter när du avslutar
ditt medlemskap. Uppgifterna i Ridsportförbundets register över roller och utbildningar finns
kvar för historik och framtida behov av behörighet för fortsatt utbildning eller återgång till aktiv
verksamhet.
Du har rätt att aktivt begära att dina uppgifter raderas*. Läs mer under ”Vilka rättigheter har
du”.
*Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra om det är nödvändigt för att tillgodose
andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse,
utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Vi kan komma att dela dina uppgifter med tredje part, såsom IT-leverantörer och andra
samarbetsparters till Ridsportförbundet som underlättar för Ridsportförbundet att bedriva sin
verksamhet. Ridsportförbundet kan också överföra dina personuppgifter till
Riksidrottsförbundet. Vi kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter på begäran av
myndigheter eller till andra parter inom ramen för domstols- eller företagsförvärvsprocesser
eller liknande.
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Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.
Uppgifterna kan komma att överföras till tredje part och tredje land (land utanför EU/EES).
Detta kan till exempel ske vid distribution av medlemstidning (till tredje part) eller när du via
FEI:s datasystem anmäls till tävlingar utomlands (utanför EU/EES).
Om dina uppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer vi att se till att
personuppgifterna fortsätter att vara skyddade och att överföringen sker på ett lagligt sätt.
Vi kan överföra dina uppgifter till mottagare i annat land utanför EU/EES som EUkommissionen har beslutat säkerställer en adekvat skyddsnivå. Det innebär att du kan lita på
att dina personuppgifter skyddas på ett motsvarande sätt som inom EU/EES.
Vid överföringar till ett land utanför EU/EES som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå för
personuppgifter använder vi oss av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för
överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES. Du finner dessa här:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller
missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Ridsportförbundets behandling av dina
personuppgifter. Ridsportförbundet ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia
av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du
begär under samma år får Ridsportförbundet ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa
kostnader.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Det innebär att du har
rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format
och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan organisation/företag.
Du har också rätt att återkalla ett samtycke och invända mot behandling som stödjer sig på
en intresseavvägning eller ett allmänt intresse, eller direktmarknadsföring.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
•
•
•
•

•
•
•

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna
behandlas
Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade
skäl som väger tyngre än dina intressen
Om personuppgifterna har behandlats olagligt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet
skapar en profil i ett socialt nätverk
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Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att kontakta någon av de gemensamt
personuppgiftsansvariga, eller genom att kontakta Ridsportförbundets Dataskyddsombud.
Kontaktuppgifter hittar du på sidan 5.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Ridsportförbundets behandling av
personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se

Minderårig
För barn som bor i Sverige är behandlingen av dennes personuppgifter tillåten med stöd av
barnets samtycke endast om barnet är minst 13 år. Om barnet är under 13 år behöver vi
istället begära in ett samtycke från den som har föräldraansvar för barnet, vårdnadshavaren,
för att behandlingen ska vara tillåten.

Personbiträdesavtal
Ridsportförbundet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker
inom ramen för medlemsadministration, utbildning och licenshantering.
I vissa fall kan dock Riksidrottsförbundet, Ridsportförbundet och föreningar vara gemensamt
personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. vad gäller
IdrottOnline och tävlingsadministration. När Ridsportförbundet behandlar personuppgifter
tillsammans med andra personuppgiftsansvariga i ett gemensamt personuppgiftsansvar kan
du kontakta vilken som helst av parterna som ansvarar för behandlingen av dina
personuppgifter.

Om du vill veta mer
Har du frågor om den personuppgiftsbehandling som Ridsportförbundet utför eller om du vill
utöva dina rättigheter kan du kontakta Ridsportförbundets Dataskyddsombud, via e-post
dataskyddsombud@ridsport.se

Riksidrottsförbundet
Riksidrottsförbundet har en webbsida med information om vad som gäller inom idrotten för
hantering av personuppgifter. Den hittar du på http://www.rf.se/Personuppgifter/
Där finns information till förbund, föreningar och privatpersoner, samt mallar för exempelvis
begäran av registerutdrag.
Behandling av personuppgifter – Uppförandekod för idrottsrörelsen (pdf)
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Giltighet
Den här Integritetspolicyn gäller från 2018-05-25 och kommer regelbundet att ses över.
Ridsportförbundet har rätt att när som helst uppdatera denna Integritetspolicy. När vi gör
ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information
om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla. Om vi behöver ditt
samtycke för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och du inte godtar de ändrade
villkoren har du rätt att säga upp eventuellt avtal med oss innan villkoren träder ikraft.

Kontaktuppgifter
•
•
•

Svenska Ridsportförbundet – dataskyddsombud@ridsport.se
Riksidrottsförbundet – dataskydd@rf.se
Förening – du kan söka kontaktuppgifter till din förening på www.ridsport.se

Källor:
RF
Datainspektionen
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