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GDPR information till medlemmar i Club Berger des Pyrénées
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som gäller fr o m 25 maj
2018 inom EU och EES länder. Den ersätter PUL  Personuppgiftslagen från 1995. Den tekniska
utvecklingen har gått snabbt och hanteringen av personuppgifter ökat enormt. GDPR är en
modernisering OCH samhällsförändring.
Den nya lagen syftar till ett ökat skydd av persondata samt att stärka individens rättigheter till
sina egna personuppgifter sk integritetsskydd.
Club Berger des Pyrénées  CBP, behandlar endast nödvändiga personuppgifter som
namn, adress, postadress, telefonnummer, epostadress och födelseår. I samband med
arrangemang, kurser och andra aktiviteter behandlas även hunds fullständiga kennelnamn, hunds
registreringsnummer samt fotografier tagna i samband med aktivitet.
Personuppgifterna samlas in, lagras och behandlas för att kunna informera våra medlemmar, som t ex
kallelse till årsmöte, utskick om medlemsavgift, inbjudan till aktiviteter och på andra sätt kommunicera
med medlemmarna.
Grund för CBP personuppgiftshantering är det avtal som finns med medlemmarna, där klubbens
stadgar ses som ett avtal. Detta betyder att den normala behandlingen av medlemmars uppgifter
baseras på avtal. Vid de tillfällen CBP kommunicerar via webbplats och FBsida, med personuppgifter
såsom bilder, hundnamn etc, baserar vi det på intresseavvägning alternativt samtycke.
CBP hanterar personuppgifterna för klubbens och kommer vid behov lämna personuppgifter vidare
till arrangörer, andra hundklubbar såsom SGVK, SvKV, SKK etc.
Enligt GDPR tillämpar klubben uppgiftsminimering, dvs vi samlar endast in den information som är
nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av klubben och den kommunikation
som är nödvändig med medlemmar, andra klubbar och organ.
Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen vill
vänligen uppmana alla medlemmar att meddela klubben när ni till exempel byter telefonnummer eller
epostadress.
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