Hej, alla STERK:s medlemmar!
Det här är ett första nyhetsbrev från klubben. Tanken är att det ska vara ett brev där vi ger en
kortfattad aktuell information. Idag, när allt ska gå snabbt och vi har ett nyhetsflöde som
passerar med en sådan hög hastighet, så tror jag att det är viktigt att vi samlar det viktigaste i
kortfattad form.
Stora Ekeby Ridklubb är störst i Västmanland med närmare 800 medlemmar. Vår klubb har en
bredd. Hos oss möts gamla som unga, mer eller mindre ridvana, personer med
funktionsnedsättning.
På Stora Ekeby Ridklubb finns det inga hinder, bara möjligheter i en sann STERK-anda. Det är
fantastiskt och något vi ska vara stolta över. Och utan er så skulle klubben inte kunna erbjuda
och utföra det vi gör idag. Alla är lika viktiga och för att fortsätta utveckla klubben så behöver
vi bli fler medlemmar men framför allt fler som vill hjälpa till.
Ny lag – dataskyddsförordningen
Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till
att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.
Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt.
Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen
(GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi
kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och
varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om
integritetspolicyn så hittar du den bifogad i detta mejl. Klubben är mån om att göra sitt bästa
och därför uppskattar vi att ni kontaktar oss om ni har några frågor. Klubben är mån om att
göra vårt bästa och därför uppskattar vi att ni kontaktar oss om ni har några frågor.

Hjälp klubben att satsa på framtiden!
Vi kommer under våren att fortsätta vårt samarbete med Stora Ekeby Gård genom att erbjuda
kött. Det är ett supererbjudande där man får ett ekologiskt kött men samtidigt bidrar du till
klubbens satsning på framtida aktiviteter. Mer information kommer.

Privat- och tävlingsryttare
Klubben har ett stort antal privat- och tävlingsryttare som också är ett nav i i klubben.
Vi vill att alla ska känna att det har en plats i klubben och våra privat- och tävlingsryttare ska få
ta del av anläggningen som gör att man trivs men även utvecklas. Klubben erbjuder
tävlingsyttre att delta i träningar, kurser, clinics och mycket mer. För att klubben ska kunna
genomföra tävlingar andra arrangemang så behöver vi funktionärer och hoppas att privatoch tävlingsryttare vill ställa upp och hjälpa till.
Se separat erbjudande till Tävlingsryttare i Stora Ekeby RK (STERK) 2018
Klubbkläder
Det är viktigt att vi syns och gör reklam för klubben och därför har vi tagit fram en
klädkollektion som du kan hitta på www.prima4you hemsida.
Friskvårdsbidrag
kom ihåg att många företag erbjuder friskvårdsbidrag till sina anställda och från årsskiftet så
ingår även ridning.
Lekpark
Det finns en lekpark på som betyder mycket för barnen som besöker klubben. Vi vill att den
ska vara en plats där barn får lära känna andra barn i en trygg miljö. Vi behöver hjälp att göra
den redo för säsongen. Fylla den med leksaker mm. Vi hoppas att du vill hjälpa oss. Klubben
brukar ordna med uppskattat hästloppis.
Alla idéer stora som små är lika mycket värda.
Välkomna att höra av er!

Maria Dellham
Ordförande
0733–761070

Integritetspolicy
Parter och ansvar för behandlingen av dina
personuppgifter
Stora Ekeby Ridklubb, org.nr 878000-8895
Stora Ekeby, 725 92, Västerås är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med
”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för
olika ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande
föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera
med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt
hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och
tävlinsavgifter m.m.).
Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om
tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid
licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle
kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till
tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland
annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som
sker vid:
 Hantering av medlemskap i föreningen
 Föreningsadministration
 Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 Licenshantering
 Ansökan om bidrag
 Sammanställning av statistik och uppföljning
 Utbildningar arrangerade av föreningen
 Kontakt med medlem
 Besök på vår hemsida
 Publicering av material på hemsida och sociala medier
 Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter
kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med
tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara
aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av
personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.
Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens
träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens
tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning
Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse
Allmänt intresse vid
statsbidragsfinansierad utbildning,
annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och
sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättsligförpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med
behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen
av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina
personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en
kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare

kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa
kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt
begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga
eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de
blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:









Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar
samtycket
Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att
uppgifterna behandlas
Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns
berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
Om personuppgifterna har behandlats olagligt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet
skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande,
profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och
rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller
invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av
personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter
återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina
rättigheter kontaktar du styrelsen.

