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GDPR – Svenska Welshponny och Cob föreningen 
Enligt lag måste vi följa dataskyddsförordningen GDPR och denna rutin förklara hur Svenska 

Welshponny och Cob föreningen uppfyller dataskyddsförordningen GDPR.  

Information  
Registrering av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen 2016/679 kräver att den registrerade 

erhåller information om hur Svenska Welshponny och Cob föreningen behandlar dessa 

personuppgifter. Information ska innehålla identitet och kontaktuppgifter till den 

personuppgiftsansvarige, ändamålen med behandlingen och den lagliga grunden. 

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 Svenska Welshponny och Cob föreningen behandlar personuppgifter 

enligt Dataskyddsförordningen. 

Personuppgiftsansvarig 
Svenska Welshponny och Cob föreningen xxxxxx-xxxx är personuppgiftsansvarig. Uppgifter vi samlar 

in direkt ifrån dig är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, hästens namn, ras, ålder samt 

uppfödare. 

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, adress eller ditt personnummer, men även telefonnummer. Bilder 

är en form av personuppgifter, om du tydligt kan urskiljas på bilden.  

Varifrån kommer dina personuppgifter? 
 Uppgifter som du själv lämnar till oss; t.ex. i samband med att du ansöker om hästpass, registrerar 

ägarbyte, köper en viss produkt eller tjänst, skickar in foton och text till våra sociala medier och andra 

ändamål, anmäler dig till våra evenemang eller kontaktar oss av annan anledning. 

Uppgifter från andra källor. I vissa fall kan vi inhämta information från andra källor t.ex. från köpare 

vid ägarbyte, samarbetspartners och andra leverantörer. 

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? 
Svenska Welshponny och Cob föreningen 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. 
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Du har rätt att bli informerad 
Den registrerade har rätt att i enlighet med Dataskyddsförordningen från Svenska Welshponny och 

Cob föreningen på begäran få information om behandlingen av de personuppgifter som berör den 

registrerade, samt rätt till att begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling som rör 

den registrerade.  Radering av personuppgifter gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag 

att bevara uppgifterna. 

Svenska Welshponny och Cob föreningen kommer att rätta eventuellt felaktiga personuppgifter som 

upptäcks utan att den registrerade påtalar det samt respektera den registrerades rätt att återkalla 

lämnat samtycke. Den registrerade kan även vända sig till Datainspektionen för information och 

klagomål.  

Till vem överför vi dina personuppgifter? 
Svenska Welshponny och Cob föreningen kommer inte att lämna ut personuppgifter som Svenska 

Welshponny och Cob föreningen inte är skyldiga enligt lag att göra till följd av ett krav från 

myndighet, domstolsbeslut eller om vi fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande. 

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.  

 

Som medlem, uppfödare, deltagare, ägarregistrerad, förtroendevald med mera i SWF och vid 
deltagande vid SWF:s aktiviteter (utbildningar, kurser, föreläsningar, utställningar och tävlingar med 

mera) godkänner du att SWF sparar och lagrar dina personuppgifter. 

Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt informationsutskick från 
SWF. 

 

  

 

 


