
Här nedan kan du läsa hur vi, Partille Brukshundklubb (PBK) hanterar dina personuppgifter enligt
GDPR.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning som börjar gälla 25 maj 2018 och ersätter
den tidigare personuppgiftslagen (PuL).

Alla företag, organisationer och Ideella föreningar som hanterar personuppgifter omfattas av GDPR.

Svenska Brukshundklubbens (SBK) distrikt, ras- och lokalklubbar samt lokalområden är egna juridiska
personer, är Partille Brukshundklubb (PBK) personuppgiftsansvariga för hantering av våra
medlemmars personuppgifter – hur de lagras, hur länge de lagras, vad de används till och hur de är
skyddade från dataintrång.

Eftersom SBK har gemensamt medlemsregister (Medlem online) och tävlingssystem (SBK Tävling)
finns ett delat ansvar mellan förbund, distrikt, ras- och lokalklubb samt lokalområde gällande de
personuppgifter som finns där. Läs mer på Svenska Brukshundklubbens hemsida om hur SBK centralt
hanterar dina uppgifter vid anmälan till tävling och prov och om hur dina uppgifter lagras i SBK:s
medlemsregister.

Personuppgifter som behandlas
Uppgifterna hämtas i första hand direkt från dig. De uppgifter vi behöver lagra är ditt namn,
personnummer, postadress, e-postadress och mobiltelefonnummer. Personnumret är en
förutsättning för att kunna säkerställa identitet till exempel vid försäkringsärenden kopplade till
förbundets olycksfallsförsäkring och medlemskapet i Svenska Brukshundklubben (SBK).

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Dessa
lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Integritetsskyddsmyndigheten
webbplats kan du läsa mer.

Vad vi använder dina personuppgifter till
Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, hantera dina kursanmälningar
och anmälningar till övriga aktiviteter som görs via PBK. Vi samarbetar med Studiefrämjandet och vi
delger dina uppgifter till dem när du väljer att gå kurs hos oss. Läs mer om hur de behandlar dina
uppgifter på Studiefrämjandets hemsida

Om ditt medlemskap innefattar aktiviteter där du är funktionär eller förtroendevald, kan uppgifter
såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt
för att du ska kunna fullborda dina uppdrag, till exempel på vår hemsida.

Rätt att lämna klagomål
En medlem som anser att vi brustit i vår behandling av personuppgifter har rätt att lämna in ett

https://www.sbkmedlemonline.se/
https://sbktavling.se/users/sign_in
https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/medlemsvillkor/
https://www.imy.se/
https://www.imy.se/
https://www.studieframjandet.se/om-oss/anmalningsvillkor/integritetspolicy/


klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Detta är vi skyldiga att informera våra medlemmar om,
och gör så i våra medlemsvillkor.

Kontakt med Partille Brukshundklubb
Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Partille
Brukshundklubb medlemsansvarig. Där kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina
personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa Partille Brukshundklubb lagring och behandling
av dina personuppgifter såvida Partille Brukshundklubb intressen väger tyngre än din önskan om
radering. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna in din begäran skriftligen och personligt
undertecknad till adressen nedan. Du har enligt dataskyddsförordningen även rätt till att årligen få ett
utdrag av de uppgifter Partille Brukshundklubb har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara
personligt undertecknad och insändas skriftligen till:

Partille Brukshundklubb
c/o Ann-Christine Magnusson
Nygårdsv. 30 A
433 32 PARTILLE

https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/medlemsvillkor/

