SHCF integritetsspolicy
SHCF lagrar vissa personuppgifter, d v s uppgifter som kan direkt eller indirekt knytas till en
levande person. T ex sparar vi ditt namn och kontaktuppgifter när du registreras som medlem,
tränare eller ägare till hund. Vi sparar dock aldrig fler personuppgifter än det som är nödvändigt
för följande ändamål:
•

att kunna knyta hundar till ägare och tränare,

•

att hålla nödvändig medlemsinformation

•

att följa bokföringslagen och övrig gällande lagstiftning,

För att göra ovanstående sparar vi följande personuppgifter om dig:
•

Namn

•

Personnummer

•

Adress (hus, gata, postnummer, ort, landsdel och/eller land)

•

E-mailadress

•

Telefonnummer

Hur länge sparas personuppgifter, och hur får man bort uppgifterna?
Personuppgifter som du matar in eller överför till SHCF sparas från tidpunkten då
medlemsregistrering, ägarregistrering av hund eller tränaranmälan inkommit och till dess att du
ansöker om att uppgifterna skall plockas bort eller rensning sker.
Du avregistrerar dig genom att skicka ett e-mail till regshcf@gmail.com med rubriken
"Avregistrera”: " följt av ditt namn. Vid avregistrering upphör ditt medlemskap att gälla samt att
du inte kan tävla i SHCF:s sanktionerade tävlingar. Vi kommer då att kontakta dig för att få din
förfrågan bekräftad innan vi ta bort alla personuppgifter som är kopplade till dig, förutom ev.
uppgifter som vi behöver spara en viss tid enligt lag eller regler. Den dag du bekräftar
avregistrering hos SHCF ser vi till att dina personuppgifter som lagrats hos SHCF raderas så
skyndsamt som möjligt.

Skickar SHCF personuppgifter till tredje part?
Nej: Personuppgifter så som namn, adress och registrerade hundar lämnas endast ut till berörda
sällskap samt till SKK och myndigheter som har rätt att kräva detta.

Var lagras uppgifterna?
Uppgifterna lagras i databaser och loggfiler på SHCF servrar.

Mailutskick
Vi skickar olika kategorier av information till dig via e-mail, SMS eller telefon. Exempel på
information som kan skickas är statusuppgifter kring olika anmälan så som tävlingsanmälan,
ägaranmälan, tränaranmälan etc., annan information kan vara inbjudningar, nyhetsbrev och
erbjudanden, mm.

Cookies
En cookie är information som lagras på din dator av din webbläsare. Vi använder cookies för att
hålla reda på din inloggning och för att spara dina egna inställningar på SHCF. Cookien är
anonym och innehåller ingen personlig information.

Korrigering av felaktiga personuppgifter
SHCF har rätt att korrigera personlig data i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Framtida ändringar
SHCF förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy i den utsträckning
ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller
tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida.
Har du frågor om vår hantering av personuppgifter är du även välkommen att kontakta
förbundsstyrelsen per mail: shcf@shcf.se

