
Rutin för behandling av personuppgifter i Vit Herdehundklubb 

Styrelsen för Vit Herdehund behandlar följande personuppgifter för medlemmar i klubben: 

 Namn 
 Adress 
 E-postadress 
 Medlemsnummer 

Övriga personliga medlemsuppgifter finns lagrade i Svenska Brukshundsklubbens medlemsregister. De 
personliga uppgifter som finns där styr medlemmen själv via ’Mina Sidor’ i ’Medlem on line’. I Svenska 
Brukshundsklubbens medlemsvillkor framgår hur personuppgifter behandlas. 

De uppgifter Vit Herdehundklubb hanterar finns i: 

 Debiteringslängd 
 Röstlängd 
 Register över förtroendevalda 
 Deltagarlistor i av klubben arrangerad verksamhet 
 Register över inrapporterade tävlingsresultat 
 Valphänvisning 
 Hanhundslista 
 Protokoll, med bilagor 
 Vita Svepet (äldre material) 

Uppgifterna behandlas i manuella pärmar, på datorer som styrelsen ansvarar för, i föreningens mail, samt i 
vissa fall i Dropbox (nödvändiga uppgifter för att kunna bedriva styrelsearbete).  

Uppgifterna i registren används enbart för internt bruk, med undantag för av medlemmarna själva 
inrapporterade uppgifter, avsedda för publicering på klubbens hemsida. Styrelsen har säkerställt att 
personuppgifter i föreningens register inte sprids till obehöriga. 

Syftet med registren är  

 att kunna ta in medlemsavgifter  
 ge medlemmar möjlighet att rösta 
 kunna gå tillbaka i tiden för att se vilka besluts som fattats och av vem 
 publicera resultat på hemsidan 
 kunna premiera hundar och ägare vid goda prestationer 
 ge medlemmar möjlighet att söka av VHK rekommenderade valpkullar 
 ge medlemmar möjlighet att söka av VHK rekommenderade hanhundar 
 rekommendera funktionärer 
 bedriva rashundsklubbsverksamhet enligt stadgarna  

Uppgifter om av medlemmar själva inrapporterade prestationer sparas tills vidare, såvida medlemmen själv 
inte önskar ta bort det. Debiteringslängd och röstlängd sparas i 10 år. Protokoll sparas tills vidare. 

Övriga uppgifter rensas när de inte längre är aktuella. 

Ekonomisk information som är lagstyrd sparas enligt gällande lagkrav.  

Ansvarig för GDPR hos Vit Herdehundklubb är Conny Olsson. 

För att, om möjligt, undvika misstag kommer GDPR-ansvarig, tills vidare, att granska allt material som skall 
publiceras på hemsidan. 

 


