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Inledning
Vestur är benämningen för distrikt Västsvenska-Halland inom Svenska Islandshästförbundet (SIF).
Vestur är en samarbetsorganisation för de i distriktet ingående lokala islandshästföreningarna, för
närvarande: Falki, Gauti, Hrafna-Floki, Kongur, Landi, Sigur, Vakur och Vinir. Ingående föreningar kan
ändras över tid.
GDPR är en dataskyddsförordning inom EU som gäller sedan 2018, den reglerar hur personuppgifter
får hållas och hanteras. Varje förening skall kunna visa hur man håller och hanterar personuppgifter
för att skydda den enskilda personen.
I GDPR finns ett antal argument för att hålla personuppgifter, av vilka de som kallas ”avtal” och
”allmänt intresse” är de som framför allt gäller Vestur. Med ”avtal” avses framför allt anmälan, med
”allmänt intresse” avses framför allt det behov som Vestur har för att visa på sin verksamhet och sina
aktiviteter.
Med ”aktivt samtycke”, som nämns i dokumentet, avses muntlig eller skriftlig överenskommelse om
personuppgiftsanvändande mellan Vesturs representant och enskild person.
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Så här hanterar Vestur personuppgifter
Medlemsregister
Vestur håller inget eget medlemsregister, det gör de ingående lokalföreningarna. Vestur har ingen
medlemsadministration och heller inte tillgång till lokalföreningarnas medlemsregister.

Personuppgifter för styrelse och kontaktpersoner
Personuppgifter i form av namn, telefonnummer och mailadress for Vesturs styrelsemedlemmar och
andra för Vestur centrala personer (t.ex. anläggningsengagerade, tävlingsadministratör,
lokalföreningarnas kontaktpersoner) finns i Vesturs maillådors kontaktlistor, på Vesturs hemsida och
i mötesprotokoll. Detta godkänns av respektive person (bl.a. på konstituerande styrelsemöte).

Officiella protokoll
Protokoll från Vesturs års och styrelsemöten är publika och publiceras på Vesturs hemsida. Dessa
dokument skall inte innehålla personuppgifter annat än namn (förutom för ovanstående). Om det
skulle vara aktuellt med andra uppgifter krävs ”aktivt samtycke”.

Personuppgifter för aktiviteter
För aktivitet anordnad av Vestur hålls normalt deltagarlista med namn, mailadress och
telefonnummer utav den aktivitetsansvariga. Ändamålet för detta är att kunna få en överblick över
de anmälda och kunna kontakta dessa för information. Anmälan till en aktivitet innebär ett ”avtal”
och godkännande av att förekomma på en sådan deltagarlista. Vidare kan man bli tillagd i socialt
media i form av privat chattgrupp, mailgrupp eller liknande, för att kunna ta del av information som
ges via detta media.

Personuppgifter för tävlingar
För tävlingar anordnade utav Vestur hanteras de anmälda och deras personuppgifter i system
tillhandahållna av Svenska Islandshästförbundet (Icesale/INDTA/Icetest). Även andra system kan
förekomma. Personuppgifter i form av namn förekommer på strartlistor, resultatlistor och andra för
tävlingen nödvändiga dokument. Anmälan till tävlingen anses som ett ”avtal” och därmed
godkännande att förekomma på för tävlingen förekommande dokument och listor.

Mailutskick
Mailmottagare
Massmailutskick, dvs utskick till flera samtidigt, rörande information om Vestur eller Vesturs
aktiviteter bör (skall) alltid ske med hjälp av ”hemlig kopia”, d.v.s. mailmottagare skall inte kunna se
andra mailmottagares mailadresser. Även mindre utskick till fler än en mottagare där inget ”aktivt
samtycke” finns bör följa denna princip.
Mailavsändare
I första hand bör Vesturs officiella brevlådor användas för utskick i Vesturs namn, för transparens och
personoberoende. Används privat brevlåda för mailkorrespondens bör denna vara till begränsat
antal mottagare (dvs inte massutskick), men ”hemlig kopia” till mailmottagarna skall fortfarande
användas för att säkra integriteten.
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Personuppgifter på hemsida
För publicering av personuppgifter annat än namn på hemsida kräver ”aktivt samtycke”.

Personuppgifter i sociala medier
Personer som företräder Vestur som förening (styrelse, tävlingskommitté osv) skall inte använda sig
av personuppgifter annat än namn utan ”aktivt samtycke” i sociala medier.

Fotografier
Fotografi där person kan identifieras anses också vara en personuppgift. Anmälan och deltagande i
Vestur-aktivitet innebär att man godkänner att förekomma på foton tagna under aktiviteten, foton
som kan komma att publiceras på Vesturs hemsida och sociala medier. Även namn på person kan
förekomma i samband med detta. Inget övrigt aktivt godkännande behövs alltså för publicering av
fotografier tagna på Vestur-aktivitet.

Information till Vesturs medlemmar
Detta dokument
Detta dokument publiceras på Vesturs hemsida. Dokumentet kompletteras och ändras vid behov,
och skall då versionshanteras (versionshistorik sist i dokumentet).

Godkännande-text
En koncentrerad text för information och godkännande av användning av personuppgifter enligt
ovan kommer att finnas på hemsidan. Denna text kan hänvisas till vid inbjudningar till aktiviteter t.ex.
Godkännande av användning av personuppgifter (inklusive foton) för Vestur-aktivitet
Anmälan till och deltagande i aktivitet anordnad av Vestur (distrikt Västsvenska-Halland) innebär
godkännande av att personuppgifter i form av namn, telefonnummer och mailadress registreras hos
aktivitetsansvarig. Ändamålet för detta är att kunna få en överblick över de anmälda och kunna
kontakta dessa för information. Vidare kan man bli tillagd i socialt media i form av privat chattgrupp
eller liknande, för att kunna ta del av information som ges via detta media.
Anmälan och deltagande innebär också att man godkänner att förekomma med namn i reportage för
aktiviteten samt på foton tagna under aktiviteten. Reportage och foton som kan komma att
publiceras på Vesturs hemsida och i sociala medier. Det är av ett allmänt intresse att kunna visa på
Vesturs verksamhet och aktiviteter genom reportage och fotografier.
Har man något att invända rörande ovan, kontakta Vesturs mail eller aktivitetsansvarig.

Medlems rätt
Deltagare på av Vestur anordnade aktiviteter och tävlingar har rätt att undantas från publikation på
hemsida och i sociala medier enligt ovan. Detta skall i så fall meddelas aktivitetsansvarig,
tävlingsledare eller annan ansvarig.
Har man frågor eller invändningar om Vesturs hantering av personuppgifter kan man kontakta
Vesturs mail eller ordförande (se hemsidan Vestur.se).
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