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Vallentuna Motorklubbs integritetspolicy
Antagen av VMK:s årsmöte 2019-03-14
Version: Nr 4, 2018-12-20
Denna Integritetspolicy gäller omedelbart för nya medlemmar och från och med den 25 maj 2018 för
befintliga medlemmar.
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1. Omfattning och samtycke
Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina
personuppgifter.
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I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som
direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Vi anser inte att personuppgifter omfattar
information som har anonymiserats eller aggregerats på så sätt att den varken med hjälp av annan
information eller på annat sätt kan användas för att identifiera en specifik fysisk person.
Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, lämna ut
och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi kommer att
publicera eventuella ändringar på VMK:s webbplats. Vi kan dessutom komma att informera dig via epost om det sker större förändringar av denna Integritetspolicy.

2. Webbplatser från tredje part:
Vissa sidor på VMK:s webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser
har egna integritetspolicyer och VMK är inte ansvarig för deras verksamhet. Användare som skickar
information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska integritetspolicyerna för
webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

3. Personuppgiftsansvarig
Vallentuna Motorklubb med org. nr. 816000-4167, nedan benämnt VMK är personuppgiftsansvarig.
VMK är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter hanteras enigt gällande lag och i enlighet
med de principer som framgår av denna Integritetspolicy.

4. Insamling av personuppgifter
Genom medlemskap i VMK accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter till Svenska
Bilsportförbundet och dess specialförbund samt Svenska Riksidrottsförbundet. Likaså accepterar du
att dina personuppgifter (ej personnummer) delges till av VMK anlitade webbsidor inom
motorsportgenren då du ingått i tävlingsarrangemang som är arrangerat av VMK eller av annan
motorsportförening som är ansluten till Svenska Bilsportförbundet. VMK använder inte
personuppgifter till marknadsföring för egen eller tredje parts räkning.

5. Information som vi samlar in automatiskt
När du besöker vår webbplats, klickar på annonser eller innehåll, så samlar VMK inte in någon
information automatiskt som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som
används för åtkomst.

6. Information som du lämnar till oss
Vi får samla in och spara sådan information som du uppger på vår webbplats eller som du lämnar till
oss i samband med ansökan om medlemskap, användning av vår webbplats och tjänster.
Detta omfattar:
information som du lämnar till oss vid ansökan till medlemskap, namn, kön, nationalitet, adress,
postnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer, och i
förekommande fall tävlingsfordons identifieringsuppgifter. Personnummer (de fyra sista siffrorna
sparas inte i VMK:s register) utan lämnas endast till Svenska Riksidrottsförbundets register vid
ansökan om medlemskap och i förekommande fall i Svenska Bilsportförbundets register när
tävlingslicens har utfärdats samt vid de tillfälliga register som upprättas vid anmälan till VMK:s
motorsportevenemang.
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Ytterligare dokument kan vi be dig lämna in för att verifiera din identitet eller om vi tror att du bryter
mot svensk lag, VMK:s, dess specialidrottsförbund eller Svenska Riksidrottsförbundets regler. Till
exempel kan vi be dig skicka oss ett identitetsbevis eller annan handling för att bekräfta din identitet
eller adress, eller besvara andra frågor för att bekräfta din identitet.

7. Information som vi samlar in från andra källor
Vi kan komma att samla in kompletterande information om dig från tredje parter såsom företag
och/eller organisationer vid anmälan och resultat vid motorsporttävlingar och lägga till den i vår
information om dig.

8. Informationsinsamling genom delning och registrering i sociala
medier
Förekommer inte

9. Användning av personuppgifter
Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till Svenska
Bilsportförbundets/Svenska Riksidrottsförbundets webbplats med inloggning genom VMK:s
webbplats där du kan ansöka om medlemskap, köpa licenser och se all tillgänglig information om
motorsportens olika grenar, tävlingskalendrar m m. Genom att acceptera denna Integritetspolicy
bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för det ovan sagda.

9.1 Med ditt samtycke:
o lägga upp dig i VMK:s e-postregister för nyhetsbrev och föreningsadministration
o spara dina historiska uppgifter om ditt medlemskap i syfte att kunna nå dig vid speciella
tillfällen såsom VMK:s jubileer och av historiestatistiska skäl.

9.2 Användning av personuppgifter för marknadsföring
Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål.

9.3 Avsluta vår användning av personuppgifter
o Om du avslutar ditt medlemskap i VMK avslutar vi användningen av dina personuppgifter
utöver vad som sägs ovan om VMK:s historiska register om du inte uttryckligen så kräver. Du
tas vidare bort som medlem i Svenska Bilsportförbundets/Svenska Riksidrottsförbundets
register.
o Om du inte önskar erhålla VMK:s nyhetsbrev och övrig information via e-post, stryks din epostadress i VMK:s e-postregister.
o Om du återkallar ditt samtycke för användning av dina personuppgifter för ändamålen som
anges i denna Integritetspolicy, så innebär detta att du inte kan fortsätta att medverka som
licensierad deltagare eller funktionär i av Svenska Bilsportförbundets sanktionerade
motorsportevenemang.
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Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter till VMK:s specialsportförbund och Svenska Riksidrottsförbundet samt
till tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i
samband med en brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kan
medföra ansvar för oss. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga
lagar och regler.

11.
Använda andra användares personuppgifter som är
upptagna på VMK:s webbplats
Är endast tillåtet om den andre användaren uttryckligen väljer eller lämnar sitt samtycke till detta.

12.

Skräppost, spionprogram och identitetsstöld är förbjudet

Vi tolererar inte spam. För att rapportera VMK-relaterat spam eller e-post med förfalskad
avsändaradress eller avsändaridentitet, vänligen vidarebefordra e-postmeddelandet till
info.vallentunamk.se

13.

Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter

Kontaktas VMK enligt kontaktuppgifter på VMK:s webbplats.
För personuppgifter som av VMK har lämnats vidare till Svenska Bilsportförbundet/Svenska
Riksidrottsförbundet är ditt lösenord nyckeln till ditt konto hos Svenska Riksidrottsförbundet.
Om du skulle dela med dig av ditt lösenord eller dina personuppgifter till någon annan, så kom ihåg
att du är ansvarig för all aktivitet som sker på ditt konto. Om du förlorar kontrollen över ditt
lösenord, så förlorar du kontrollen över dina personuppgifter och kan ådra dig skyldigheter för
åtgärder som vidtagits för din räkning. Du ska därför omedelbart informera VMK eller Svenska
Riksidrottsförbundet om ditt lösenord av någon anledning har kommit i orätta händer.
Du kan se, granska och ändra de flesta av dina personuppgifter genom att logga in på
http://idrottonline.se. Du kan också ändra dina personuppgifter genom att kontakta VMK. Du måste
omedelbart uppdatera dina personuppgifter om de ändras eller är felaktiga. Om du publicerar något
på webbplatsen, så kan du i vissa fall inte ha möjlighet att ändra eller ta bort det. Vi kommer dock att
uppfylla de rättigheter som du kan ha enligt lag vad avser möjlighet att begära rättelse eller radering
av dina personuppgifter.

14.

Överföring av personuppgifter

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på en dator i Sverige med enskild backup och åtar oss
att hålla lämpligt skydd för dina personuppgifter.

15.
Avslutande av ditt medlemskap och bevarande av
personuppgifter
På din begäran och i enlighet med denna integritetspolicy, så kommer vi att avsluta ditt medlemskap
och därefter så snart som möjligt ta bort dina personuppgifter så att de inte kan visas för andra
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användare. Radering av uppgifter kommer att ske baserat enligt pkt 9.3 och i enlighet med tillämplig
lag.
Vanligtvis kommer personuppgifter hänförliga till avslutat medlemskap att raderas eller
anonymiseras så snart som möjligt efter det att kontot har stängts eller inaktiverats. Vi kan komma
att bevara personuppgifter hänförliga till tidigare medlemskap om du inte uttryckligen begär att
dessa ska raderas.

16.

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa
rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning,
radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Om
du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation
kommer att krävas för att bevisa din identitet.

17.

Våra kontaktuppgifter

Du kan när som helst kontakta oss VMK:s e-postadress mailto:info@vallentunamk.se Vår post
adress/telefonnummer: Vallentuna MK, c/o Andersson, Hagavägen 17, 186 35 Vallentuna, 070511 80 15.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor har du rätt att lämna in ett klagomål hos
tillsynsmyndigheten för dataskydd i Sverige.

Vallentuna Mk i dec 2018

