PERSONUPPGIFTSPOLICY 2018
SVENSKA TINKERHÄSTSÄLLSKAPET
nedanstående policy baseras på bestämmelser i PUL (1998:204) och GDPR (2016/678)

Svenska Tinkerhästsällskapet som är officiellt godkänd avelsorganisation för Tinkerhäst hanterar alla
personuppgifter som kommer dem till handa enligt gällande lagar och förordningar. Detta gäller samtliga
register och databaser som förvaltas av organisationen (se nedan) men även alla övriga digitala dokument i
vilka personuppgifter finns. Förtroendevald som lämnar sin post skall enligt STS stadgar §14 utan dröjsmål
lämna alla dokument som härrör från arbetet inom organisationen till sittande ordförande eller sekreterare,
eller i förekommande fall till ny registrator eller vice registrator.

Svenska Tinkerhästsällskapets medlemsregister.
STS för register över betalande medlemmar i föreningen. Medlem, som efter sista februari underlåtit att betala
sin årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem, som av annan anledning önskar utträda ur föreningen,
skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, vilken beviljar utträde. Medlemsregistret används av
ledning och endast
till medlemmar, exempel på detta är information och inbetalningskort
avgifter. STS skickar även medlemmars adressuppgifter uppgifter till
medlemstidningen
Tinker Tankar.
STS är
skyldiga till det enligt lag. Medlem skall alltid kunna få ta del av de uppgifter STS har i sina register som berör
hen.
Uppgifter som kan finnas i medlemsregistret:






Namn
Bostadsadress
Postnummer
Ort
Mailadress

. Information om detta finns
på medlemsansökan. I denna framgår tydligt att personuppgifter registreras. Hur och var detta görs samt vilka
uppgifter det gäller.
:


inga sådana uppgifter är offentliga, medlem kan endast få del av egna uppgifter.
styrelse konstitueras utses en person ansvarig för medlemsregistret.
:





ovan.
att uppdatera registret

.
, till exempe

medlem.
ingen:

Registeransvarig
Ordförande , vice ordförande
Kassör, Sekreterare, vice Sekreterare
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Svenska Tinkerhästsällskapets digitala databas samt internetbaserad lagringsplats i vilken hästars ägare
eller/och uppfödare finns registrerad
Personuppgifter lagras i STS digitala databas. Varje person förs in i denna databas med eget nr. De uppgifter
som lagras används vid registrering av ägare och uppfödare i samband med registrering passutfärdande och
ägarregistreringar. Uppgifterna används även av
, till exempel av
information och fakturor.
STS är skyldiga till
det enligt lag. Registrerade personer skall alltid kunna få ta del av de uppgifter STS har i sina register som berör
hen.

.
:



in i databasen de uppgifter som beskrivs nedan.
att uppdatera databasen
.

Uppgifter som kan finnas i dessa register








.

uppfödaren/hästägaren

:

personligt Nummer
Namn
Bostadsadress
Postnummer
Ort och län
Mailadress
Telefonnummer

Vid
ägaren att dessa uppgifter registreras. Separat information om detta finns på ansökningsblankett där det
tydligt framgår att registrering av personuppgifter kommer att ske, samt vilka uppgifter det gäller.
:


inga sådana uppgifter är offentliga, medlem kan endast få del av egna uppgifter.
-/uppfödaruppgifter har neda

:

Registrator, vice registrator
Kassör, Sekreterare, vice Sekreterare
Ordförande, vice Ordförande
Personuppgifter på hemsida, i medlemstidning i premieringskataloger och i andra öppna dokument.
Innan några personuppgifter publiceras av STS i någon typ av öppet dokument inhämtas tillstånd för
publicering av den person uppgifterna berör. Detta kan till exempel ske via separat förfrågan på
anmälningsblankett.
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