Hantering av personuppgifter i
The Swedish Association of the Irish Glen of Imaal terrier
SAIGIT behandlar från 2018-05-25 personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.
På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om denna:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
SAIGIT hämtar i första hand uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver om
medlemmar är namn, adress, postadress, e-postadress och telefonnummer. För att
undvika registrering av personnummer måste du själv anmäla ändrad adress om du
flyttar efter att medlemskapet startat.
SAIGIT lagrar dina uppgifter så länge din de har någon typ av koppling till klubbens
verksamhet. Vi använder dem för att hantera utskick av olika slag samt för info och
kontakt inom klubben. Vissa dokument, som fakturor för medlemsavgifter och
annat som är grund för bokföring, måste lagras i 7 år enligt Bokföringslagen.
Om du deltar i tävlingar med din hund och/eller skickar in fotografier till hemsidan
kan ditt namn visas på hemsidan i samband med publiceringen. Bilder som vinner
omröstningen till SAIGITs almanacka får fotografens namn publicerat i trycket.
Genom att betala medlemsavgiften och lämna dina personuppgifter ingår du ett
avtal som medger att klubben använder dina uppgifter på ovanstående sätt. Inga
uppgifter delas med annan part eller hålls tillgängliga för utomstående.

Om du har frågor som rör dina personuppgifter hos oss är du välkommen att
kontakta SAIGITs Registeransvarig. Där kan du också begära rättelse och ändringar,
eller att dina personuppgifter raderas - såvida SAIGITs eller allmänna intressen inte
väger tyngre än din önskan om radering.
Om du tycker att SAIGIT hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga
hos Datainspektionen.
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få utdrag av de uppgifter SAIGIT har
registrerade om dig. En sådan begäran ska vara skriftlig och personligt
undertecknad, och skickas till:

The Swedish Association of the Irish Glen of Imaal terrier
c/o Ingrid Wennerhag
Lilla Mölleröd 1615
282 65 Bjärnum.

