
ESKILSTUNAORTENS RYTTARFÖRENING  2019 04 05 
Vilsta Ridskola 
632 29 ESKILSTUNA   
Telefon: 016-14 40 01  
 
 

www.eskilstunaortens-rf.se     kansli@eskilstunaortens-rf.se 

Eskilstunaortens Ryttarförenings integritetspolicy 
Syfte  
I denna policy beskrivs hur Eskilstunaortens ryttarförening behandlar personuppgifter, vilken 
rättslig grund och ändamål som finns samt vilka rättigheter den registrerade har. Syftet är att 
säkerställa att föreningen behandlar personuppgifter enligt de lagar och förordningar som finns.  

Reglering 
Regler för hur personuppgifter får behandlas finns i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (dataskyddsförordningen) och i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning. 

Reglernas syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när 
personuppgifter behandlas.  

Personuppgiftsansvarig 
Styrelsen för Eskilstunaortens ryttarförening, org nr 818 000–5459, är personuppgiftsansvarig för 
den behandling av personuppgifter som görs i föreningen.  

För den behandling av personuppgifter som sker i webbapplikationen Horsemanager finns 
särskild information under rubriken Avtal. 

Vad är en personuppgift? 
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande 
fysisk person. Det betyder att om det av en registrerad uppgift direkt eller indirekt framgår vem 
uppgiften rör så är det en personuppgift. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och 
personnummer, men även en bild eller en film. 

Att behandla en personuppgift 
Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det 
kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. 
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Varför behandlar vi dina personuppgifter? 
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med "Idrottsrörelsens 
verksamhetsidé, vision och värdegrund". 

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika 
ändamål kopplade till verksamheten. 

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. 
träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till 
aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska 
transaktioner (medlemsavgifter, ridavgifter och tävlingsavgifter m.m.). 

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till Svenska 
ridsportförbundet (SvRF) och Södermanlands Ridsportförbund (SöRF). Utöver behandlingen av 
personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje 
tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till 
tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering. 

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat 
Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun. 
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Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling? 
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter 
som sker inom föreningens verksamhet. 

Ändamål med behandling Laglig grund 
Anställda i föreningen Avtal, rättslig förpliktelse 
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal 
Föreningsadministration Avtal 
Deltagande i föreningens träningsverksamhet Avtal 
Licenshantering Avtal 
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal 
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse 
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse 
Utbildningar arrangerade av föreningen Allmänt intresse vid 

statsbidragsfinansierad utbildning, 
annars samtycke 

Kontakt med föreningen Intresseavvägning 
Besök på vår hemsida Intresseavvägning 
Publicering av material på webbplats eller i sociala 
medier  

Intresseavvägning och ibland 
samtycke 

  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av 
personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna 
kvarstår kommer uppgifterna att raderas. Det förutsätter att det inte finns något lagkrav eller 
annat krav som säger att uppgifterna ska sparas under en viss tid. 

Vilka rättigheter har du? 
Du har rätt att begära information och tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. 
Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som 
är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig 
avgift utifrån administrativa kostnader. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet1 av 
personuppgifterna.  

Du kan även begära att få felaktiga uppgifter om dig rättade, uppgifter raderade eller begära att 
behandlingen begränsas.  

Rätt att bli raderad kan finnas t.ex. om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de 
samlades in för eller om personuppgifterna har behandlats olagligt 

 
1 https://datakollen.se/vad-innebar-dataportabilitet/ 
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Särskilt om sociala medier 
Föreningen använder sociala medier både för att sprida information och föra dialog med 
medlemmar eller externa intressenter. 

Kommentarer och inlägg av stötande eller kränkande karaktär tas bort med omedelbar verkan. 
Kontakta styrelsen om du vill anmäla stötande eller kränkande innehåll. 

Riktlinjer för hantering av e-post  
E-post som berör föreningen ska i första hand hanteras inom ramen för föreningens domän. När 
föreningen mottagit och läst e-posten, ska en bedömning göras om uppgifterna ska bevaras och 
var det i så fall ska ske för att uppfylla de krav som gäller för just dessa uppgifter. Föreningen ska 
inte skicka känsliga personuppgifter i oskyddad e-post  

Om föreningen skickar e-post till många samtidigt, ska en övervägning göras om adresserna ska 
skrivas i fältet för dold kopia (bcc) alternativt om särskilt system ska användas. 

Om föreningen skickar svarsmejl eller autosvar, ska en standardtext bifogas med information hur 
föreningen behandlar personuppgifter alternativt länka till denna integritetspolicy.  

Vad gör föreningen mer för att uppfylla kraven?  
Utöver vad som angivits ovan ska föreningen även följa nedanstående: 

Föreningen ska inte sprida uppgifter i onödan. Föreningen ska enbart skicka personuppgifter till 
dem som behöver uppgifterna för sitt uppdrag.  

Föreningen ska informera på sin hemsida hur personuppgifter behandlas, exempelvis genom att 
länka till eller publicera denna integritetspolicy.  

Föreningen ska informera alla i organisationen om reglerna och rutinerna för hur personuppgifter 
behandlas i föreningen. Föreningen ska också se till att rutinerna för behandling av 
personuppgifter hålls levande och efterlevs. 
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Klagomål och mer information 
Om du anser att föreningens behandling av dina personuppgifter strider mot 
dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. 
www.datainspektionen.se 

Se även Svenska Ridsportförbundets integritetspolicy (pdf). 
http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_69962/cf_559/Integritetspolicy_SvRF.PDF 

Klubben använder även Idrott Online. Idrott Online är ett gemensamt verksamhetssystem för 
svensk idrott och tillhandahålls av Riksidrottsförbundet. 
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