
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund 

Hantering av personuppgifter  

GDPR som började gälla 2018 omfattar även föreningar och innebär högre krav på 

personuppgiftshantering. Personuppgifter är allmän information som direkt eller indirekt kan 

kopplas till en person, exempelvis namn, adress, mobil/telefonnummer, e-postadress, 

födelsedatum eller foton. 

 

Sveriges Kaninhoppares Riksförbund, SKHRF, och dess anslutna klubbar (nedan kallade 

Förbundet) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom 

verksamheten. 

 

Förbundet behöver spara och behandla personuppgifter om dig på det forum, Skuttli, som 

används, och i medlemsregister. 

 

Personuppgifter som finns i Förbundets medlemsregister är förnamn, efternamn, adress, 

postadress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum (ej personnummer dvs de sista fyra 

siffrorna). 

 

Behandling av personuppgifter  

Personuppgifter sparas under hela medlemstiden och två år efter medlemskapet upphört. 

Enligt Bokföringslagen sparas underlag för fakturor och betalningar i 7 år. 

 

Förbundet behandlar dina personuppgifter vid: 

• Medlemsutskick, tex klubbtidning, information om verksamheten mm 

• Hantering av medlemskap vid bidragsansökan 

• Anmälan till förbundets tävlingar, träningar, arrangemang och aktiviteter 

• Sammanställning av statistik och uppföljning 

• Publicering av material på hemsida och sociala medier 

• Deltagande i kursverksamhet, tex domarkurs, nybörjarkurs, läger 

 

Personuppgifter som används i samband med tävling, träning, kurser och bidragsansökan; 

Förnamn, efternamn, klubbtillhörighet, födelseår, e-postadress, telefonnummer. 



Sveriges Kaninhoppares Riksförbund 

E-postadress och mobil/telefonnummer används för att kunna kontakta deltagare inför 

respektive tävling/aktivitet/arrangemang och vid utskick av information. 

 

Förbundet varken säljer, delar eller låter tredje part få tillgång till förbundets medlemsregister. 

 

Rättslig grund 

Förbundets rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter är 

Dataskyddsförordningens artikel 6.1 f, för att tillgodose ett berättigat intresse. 

 

Medlems rättigheter 

Som medlem i Förbundet har du rätt att när som helst ta del av information om vilka uppgifter 

föreningen har om dig. Du har även rätt att få dina personuppgifter ändrade/rättade, 

raderade eller begära att Förbundet begränsar hanteringen av dina personuppgifter. 

Kontakta SKHRF för att utöva dina rättigheter. 

 

Du har rätt att inge ett klagomål avseende förbundets behandling av personuppgifter till 

Datainspektionen, www.datainspektionen.se. 

 

http://www.datainspektionen.se/

