
Registerförteckning
Föreningen är skyldig att föra ett register över behandling av personuppgifter där föreningen 
är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.

Register över behandlingar där föreningen är personuppgiftsansvarig
Föreningens kontaktuppgifter:
Varbergs MC klubb
Susvindsvägen 9
432 36 VARBERG

Föreningsadministration

Ändamål med behandling Kommunikation, kontaktuppgifter

Kategorier av personuppgifter Namn, adress, telefonnummer, mailadress, roller i föreningen, 
nycklar 

Mottagare Inom ramen för föreningsadministrativa ändamål skickas inte 
personuppgifterna till andra mottagare än medlemar i föreningen.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid Personuppgifterna ska gallras senast 24 månader efter avslutat 
medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig 
förpliktelse eller allmänt intresse, eller annan laglig grund där 
ändamål för behandling kvarstår.

Publicering av material på sociala medier och föreningens hemsida

Ändamål med behandling Uppvisande och marknadsföring av föreningens verksamhet.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, bilder, tävlingsresultat.

Mottagare Uppgifterna överförs inte till andra mottagare utöver publicering 
på hemsida och/eller sociala medier.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen aktiv tredjelandsöverföring sker. Individer i tredje land kan 
tillgodogöra sig information som publicerats på hemsida och/eller 
sociala medier i den digitala världen.

Lagringstid Föreningen är ansvarig för gallring av personuppgifter och ska 
årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter 
kvarstår.

Säkerhetsåtgärder Föreningen har en särskild instruktion för hantering av 
personuppgifter i ostrukturerat material.

Behandling av personuppgifter i E-post/SMS

Ändamål med behandling Föreningen kan komma att behandla personuppgifter i e-post för 
föreningsadministration, hantering av medlemskap i föreningen, 
deltagande i föreningens verksamhet, administrering av 
aktiviteter arrangerade av föreningen och kontakt med medlem.

Kategorier av personuppgifter Namn, mailadress, telefonnummer.

Mottagare Som utgångspunkt inga mottagare som är tredje part i förhållande
till den registrerade och ev. personuppgiftsbiträden. Föreningen 
tillhandahåller inte aktivt personuppgifter till externa mottagare 
via e-post.



Behandling av personuppgifter i E-post/SMS

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring sker som utgångspunkt. Föreningen 
är ansvarig för att vidta utökade säkerhetsåtgärder vid eventuella 
tredjelandsöverföringar eller vid mejlkorrespondens med 
personer som vistas i tredje land.

Lagringstid Personuppgifter i e-post ska raderas snarast möjligt. Om föreningen
har ändamål och laglig grund att behandla personuppgifter som 
inkommit via e-post ska uppgifterna som utgångspunkt snarast 
möjligt överföras till det system där de hör hemma. Därefter ska e-
postmeddelandet raderas.

Säkerhetsåtgärder Föreningen har en särskild instruktion för hantering av 
personuppgifter i ostrukturerat material.

Campingen
Ändamål med behandling Information om vilka som besöker campingen ifall det uppstår 

problem såsom sjukdom eller bortglömda saker
Kategorier av personuppgifter Namn, adress, telefonnummer, klubbtillhörighet

Mottagare Varbergs MC klubb

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring

Lagringstid En säsong i taget

Säkerhetsåtgärder
Föreningen är skyldig att, i den mån det är möjligt, redogöra för vidtagna tekniska och 
organisatoriska säkerhetsåtgärder i registerförteckningen. Föreningen är skyldig att vidta 
åtgärder som bidrar till en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av föreningens 
tekniska möjligheter, kostnad för att genomföra åtgärderna, de särskilda risker som finns med 
behandlingen av personuppgifterna och hur pass känsliga personuppgifterna är.

Föreningens tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder återfinns i integritetspolicyn, 
åtgärdsplanen för personuppgiftsincidenter och instruktion för att tillvarata enskildas 
rättigheter, instruktion för behandling av ostrukturerat material och instruktion av 
upprättandet av personuppgiftsbiträdesavtal. Alla policys, planer och instruktioner är en 
sammantagen redogörelse för hur föreningen arbetar både tekniskt och organisatoriskt med 
dataskydd.


