
Så här behandlar Nordvästra Skånes Hästvänner dina personuppgifter. 

Här berättar vi om hur vi hanterar personuppgifter hos Nordvästra Skånes Hästvänner. Enligt lag 
måste vi följa dataskyddsförordningen GDPR och här kan du läsa hur vi gör det. 

Vad är dataskyddsförordningen och vad innebär den för dig. 

Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen är till för att förhindra att din personliga integritet 
kränks vid behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har 
godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen eller annan lag. Här 
berättar vi lite mer om hur Nordvästra Skånes Hästvänner behandlar personuppgifter enligt 
Dataskyddsförordningen. 

Vad är personuppgifter? 

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara 
självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även telefonnummer. Bilder är en 
form av personuppgifter, om du tydligt kan urskiljas på bilden. 

Vilka personuppgifter hanterar Nordvästra Skånes Hästvänner? 

Nordvästra Skånes Hästvänner 839400-8091 är personuppgiftsansvarig. Uppgifter vi samlar in direkt 
ifrån dig är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, hästens namn, ras, ålder samt uppfödare. 

Vad har vi för stöd för att hantera personuppgifter?  

För att vi ska få registrera dina uppgifter måste vi ha ditt godkännande. Du behöver ha lämnat 
samtycke till hur vi behandlar dina uppgifter. 

Hur behandlar vi dina personuppgifter? 

Nordvästra Skånes Hästvänner behandlar personuppgifter för de ändamål som angetts när de 
samlats in. Det vill säga att vi använder dina personuppgifter i samband med att du deltager på 
hästevenemang, deltar på föreläsningar, eller när vi gör utskick om vår verksamhet. 

Till vem överför vi dina personuppgifter? 

I samband med evenemang, skapande av katalog finns det aktuella personuppgifter. 
Personuppgifterna delas med SWB och SH. 

Säkerhet. 

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter. Vi har även rutiner 
för hantering och rapportering av eventuella incidenter som skulle påverka säkerheten kring dina 
personuppgifter. 

Du har rätt att bli informerad. 

Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar 
dina personuppgifter, alternativt att vi raderar dina personuppgifter. 



 

 


