
  
 

Behandling av personuppgifter 
Information till medlem i SMHF om behandling av personuppgifter. 

 
EU har beslutat att enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer 

får samla in och använda deras personuppgifter ska stärkas. Denna nya dataskyddsförordning, kallas 

GDPR, gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. I anledning av GDPR 

har Svenska Morganhästföreningen, i fortsättningen benämnt SMHF, förnyat sin information till 

medlemmar om behandling av personuppgifter. 

SMHF ideell förening (org nr 802418-5061) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som 

behandlas i föreningens verksamhet (kontaktuppgifter nedan). 

Vilka personuppgifter föreningen behandlar om dig 

I samband med att du blir medlem i SMHF lämnar du vissa uppgifter till föreningen. Utöver det 

uppkommer uppgifter som deltagande i föreningsaktiviteter såsom medlemsmöten eller deltagande 

vid den årliga riksutställningen. Så länge du är medlem lagrar SMHF uppgifter om namn, adress, 

epostadress, telefonnummer, personnummer, hästägarskap, uppfödaruppgifter, betalningshistorik 

samt om du är under 18 år kontaktuppgifter till föräldrar. 

Varför föreningen behandlar personuppgifter om dig och hur länge 

Föreningen behandlar uppgifter för att kunna administrera medlemsavgifter och anmälningsavgifter 

till aktiviteter, skicka ut nyhetsbrev och administrera ditt deltagande i aktiviteter liksom för att 

framställa statistik som används för att planera och utveckla föreningens verksamhet. Vi 

vidarebefordrar även uppgifter till Agria där vi har samarbete för rabatterade hästförsäkringar samt 

till Avelsföreningen för Specialhästraser som tillhandahåller och utfärdar hästpass. 

Du och din häst kan komma att fotograferas under aktiviteter som anordnas av SMHF, och 

fotografier kan komma att användas på hemsidans bildspel eller annan marknadsföring. 

Föreningen sparar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt utifrån varför de samlats in. 

När du inte längre är medlem gallras dina personuppgifter och om vi behåller några uppgifter beror 

det på skyldigheter som kommer från bokföringslagstiftning, skattelagstiftning, statistik eller 

liknande och tillgången till uppgifterna begränsas då utifrån det. 

Dina rättigheter som registrerad 

Rätt till tillgång (s k registerutdrag) – Du har rätt att få vilka uppgifter vi har om dig. Kontakta i så fall 

föreningen. Ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för 

att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. 

Rätt till rättelse och komplettering – Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna 

är felaktiga eller begära att eventuellt ofullständiga personuppgifter kompletteras. 

Rätt till begränsning och invändningar - Du har rätt att begära att vår behandling av dina 

personuppgifter begränsas i viss omfattning liksom du kan framställa invändningar mot viss 

behandling, allt enligt vad som närmare sägs om det GDPR. 
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Rätt att när som helst avsluta din prenumerationen på föreningens nyhetsbrev. Anmälan om avslut 

görs genom att kontakta föreningen per e-mail eller postbrev, se nedan kontaktuppgifter. 

Den som anser att SMHF hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till 

Datainspektionen, men vi hoppas förstås att du först kontaktar SMHF och att vi kan lösa situationen. 

Du kan kontakta föreningen om du har frågor om föreningens hantering av dina personuppgifter. 

Enklast för oss att börja med e-postkontkakt via info@morganhorse.se. Nedan kontaktuppgifter om 

du hellre vill ringa eller skriva till föreningen. 

Svenska Morganhästföreningen 

Kurrbodavägen 10 

711 98 Ramsberg 

Tel: 070 258 11 05 

E-mail: info@morganhorse.se 


