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Beskrivning av:
VALLENTUNA Motorklubbs hantering av personuppgifter
Vallentuna MK:s insamling av personuppgifter baseras på laglig grund genom att vara
en ideell allmänt öppen förening som är ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund
genom Svenska Bilsportförbundet.

1. Personuppgiftsinsamlande organisation är:
Vallentuna Motorklubb, organisationsnummer är 816000-4167.
Adress: Vallentuna Motorklubb
c/o N-E Andersson Hagavägen 17
186 35 Vallentuna
2.

VMK:s personuppgiftsanvariga personer
Stefan Jägerhult 19601017-xxxx, ordförande
Lotta Björkqvist 19660226-xxxx, sekreterare
Kent Irebrand 19500328-xxxx, kassör
Kent Irebrand är tillika s.k. Personuppgiftsbiträde (person som behandlar
personuppgifter för föreningens personansvarigas räkning).

3.

Beskrivning av hantering av personuppgifter
Personuppgifter registreras i föreningens medlemsregister och hos
Riksidrottsförbundets medlemsregister. Denna beskrivning redogör endast hur VMK
hanterar föreningens medlemmars personuppgifter samt personuppgifter som hanteras
vid VMK:s tävlingsarrangemang.
Medlems personuppgifter som registreras digitalt är:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, betald årsavgift och av
Bilsportförbundet utfärdad tävlings- eller funktionärslicens registreras i exceldokument årsvis.
Årets dokument sparas efter avslutat år varvid nytt register upprättas. Årsdokumentet
har kolumn för innevarande års aktuellt medlemskap samt föregående års uppgifter.
Om inte medlemsavgiften betalas under två år i rad anses vederbörande har utträtt som
medlem. Vid nästkommande år tas personuppgifterna bort ur aktuellt årsregister.
Om medlem önskar utträda som medlem under innevarande år tas personuppgifterna
bort så snart möjligt.
Medlemmars personuppgifter lämnas vidare till Riksidrottsförbundets/Svenska
Bilsportförbundets medlemsregister med uppgifter enligt ovan inklusive komplett
personnummer om detta har erhållits vid nyregistrering som medlem i VMK, samt om
vederbörande innehar särskild roll i föreningsarbetet.
VMK:s historik genom kopia på register i IdrottOnline sparas på en enskild dator med
separat backup och med erkända säkerhetsprogram.
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Register i pappersform används inte.
4.

Personuppgifternas användning
Personuppgifterna används för kontakt med medlem inför föreningsmöten, årsstämma,
vid VMK:s tävlingsarrangemang och motsvarande tillfällen.
Personuppgifterna kan i förekommande fall användas vid VMK:s ansökan om
föreningsbidrag.
Personuppgifterna lämnas i övrigt inte ut till tredje man utan att medlem har godkänt
detta särskilt.
Vid VMK:s tävlingsarrangemang samlas de tävlandes personuppgifter in för
resultatgivning, poängutdelning och prisutdelning. Tävlande godkänner genom sin
anmälan att dennes personuppgifter får behandlas i enlighet med Svenska
Bilsportförbundets regler. VMK följer dessa regler.
I övrigt hanteras personuppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning och av
Vallentuna MK:s antagna integritetspolicy.

Denna beskrivning har antagits av VMK:s årsstämma 2019-03-14.

