Personuppgifter i Sportvagnsklubben Västerås
Medlemsregister
Vi för ett medlemsregister där medlemmar i SVKV själva anger sina personuppgifter när de ansöker
om medlemskap i SVKV. Medlemsregistret förs dels i en datafil och skickas ut till medlemmarna en
gång per år. De medlemmar som har gått ur SVKV antingen aktivt eller om man ej betalat
medlemsavgiften i tid och därmed mist sitt medlemskap i SVKV får sina personuppgifter raderade
från medlemsregistret. Detta sker så länge vi ej har några ekonomiska krav kvar mellan SVKV och
medlem.
Medlemmarna är själva ansvariga för att skicka in eventuella ändringar i medlemsregistret till
registeransvarige.

Anmälningslistor för evenemang
SVKV för även specifika anmälningslistor för evenemang som utflykter, årsmöte och caférally.
Träffar där sådana anmälningslistor förekommer finns på SVKV-hemsida under kalender på de träffar
som kräver anmälan i förhand. Dessa listor kan även innehålla personuppgifter om personer som ej är
medlemmar i SVKV och de hanteras av den person som till vilken anmälan görs. Anmälningslistor
sparas tills evenemanget är genomfört. Anmälningslistor till evenemang är endast till för internt bruk i
SVKV-styrelse alternativt arrangerande SVKV-medlem och delges inte till andra än deltagare i
evenemanget.

Fotografering på evenemang för hemsida.
På evenemang som SVKV arrangerar alternativt deltar i kan deltagare fotograferas i syfte att
publicera på SVKV-hemsida. Bilder på deltagare kan också förekomma men utan att namn på
personer publiceras med undantag av arrangörer. Bildgallerier ligger då bakom en lösenordsvägg.
Bilder kan också användas på klubbens hemsida i syfte att marknadsföra klubben för nya medlemmar.
Bilar är då anonymiserade med att registreringskylten ej görs synlig och om det förekommer bilder på
personer anges de ej med namn.

Facebook.
Användare på SVKV- Facebookgrupp ansöker själva om medlemskap i detta forum. Medlemmar i
Facebookgruppen kan själva välja att går ur den. Medlemmar Facebookgruppen ansvarar själva för de
inlägg de gör. Administratörerna kan stänga av användare som bryter mot gruppens regler.

Personuppgifter i bokföring
Personuppgifter gällande ekonomiska transaktioner sparas i enlighet med bokföringslagen.
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