
  

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter 
Inledning  
Denna policy omfattar behandling av personuppgifter som sker i verksamhet bedriven av 
den ideella Föreningen Swedish Warmblood Association (SWB) och SWB:s bolag ASVH 
Service AB (ASVH). 

Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter och i vår 
integritetspolicy för behandling av personuppgifter beskriver hur vi samlar in, använder, 
lagrar och delar personuppgifter.  

Policyn är godkänd av SWB:s och ASVH:s styrelse 2018-05-24. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 
Vi behandlar bara dina personuppgifter för vissa specifika ändamål och när vi har en laglig 

grund att göra det.  

SWB och ASVH är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker 

vid: 

• Bedrivande av verksamheten i enlighet med stadgar och bolagsordning  
• Hantering av medlemskap i föreningen och kunder i bolaget 

• Förenings- och bolagsadministration 
• Uppfylla rättsliga förpliktelser, exempelvis krav enligt bokförings- eller 

arbetsrättslig lagstiftning, rapportera till svenska samt utländska myndigheter  
•  Publicera material i sociala medier och på hemsidor  
• Arrangera evenemang, konferenser, mötesplatser och nätverk 
•  Registrera kontaktuppgifter över exempelvis deltagare på våra evenemang och 

utbildningar  
• Uppfylla våra åtagande i avtal  
• Genomföra projekt och satsningar  
•  Sammanställa statistisk 
• Följa upp verksamheten  
• Hantera rekryteringsprocesser och jobbansökningar  
• Utskick av nyhetsbrev och information till medlemmar och kunder  
• Hantera medlems- och kundrelaterade ekonomiska transaktioner 
• Hantera och tilldela stipendium och utmärkelser 
• Administrera och bedriva utbildningsverksamhet  
• Tillhandahålla SWB:s hemsida (swb.org), hästdatabasen, sida för 

språngrullasystemet (sprangrulla.se), sida avelsindexsidan (blup.se) inklusive 
tillhörande underhåll och support  

• Säkerställa och genomdriva efterlevnad av SWB:s regelverk  
• Utfärda sto- och hingstlicenser 
• Registrera ägarbyten av hästar (frivilligt) 
•  Genomföra Bruksprov för hingstar 
•  Tillhandahålla avelsrådgivning  
• Utföra marknads- och kundanalyser för affärs- och verksamhetsutveckling 
• Tillhandahålla personliga erbjudanden som baseras på den information som SWB har 

tillgång till 

 



  

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?  
Nedan framgår den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom 
SWB:s och ASVH:s verksamhet. 

Ändamål Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen och 
kunder i bolaget.

Avtal.

Förenings- och bolagsadministration. Avtal.

Uppfylla rättsliga förpliktelser, exempelvis krav 
enligt bokförings- eller arbetsrättslig 
lagstiftning, rapportera till Skatteverket, 
Polismyndigheten, Försäkringskassan och andra 
svenska samt utländska myndigheter.

Rättslig förpliktelse.

Publicera material i sociala medier och på 
hemsidor. 

Intresseavvägning, samtycke.

Arrangera evenemang, konferenser, 
mötesplatser och nätverk

Avtal, intresseavvägning.

Registrera kontaktuppgifter. Avtal, intresseavvägning.

Uppfylla åtagande i avtal. Avtal.

Publicera material i sociala medier och på 
hemsidor.

Intresseavvägning, samtycke.

Genomföra projekt och satsningar. Intresseavvägning, samtycke.

Sammanställa statistisk. Avtal, intresseavvägning, allmänt intresse.

Hantera rekryteringsprocesser och 
jobbansökningar.

Samtycke.

Utskick av nyhetsbrev och information till 
medlemmar och kunder.

Intresseavvägning.

Hantera medlems- och kundrelaterade 
ekonomiska transaktioner.

Avtal.

Hantera och tilldela stipendium och 
utmärkelser.

Avtal, intresseavvägning.

Administrera och bedriva 
utbildningsverksamhet. 

Avtal.

Tillhandahålla SWB:s hemsida (swb.org), 
hästdatabasen, språngrullasystemet 
(sprangrulla.se), sida avelsindexsidan (blup.se) 
inklusive tillhörande underhåll och support .

Avtal, intresseavvägning.

Säkerställa och genomdriva efterlevnad av 
SWB:s regelverk.

Rättslig förpliktelse, avtal.

Utfärda sto- och hingstlicenser. Rättslig förpliktelse, avtal.

Registrera ägarbyten av hästar (frivilligt). Avtal.

 Genomföra Bruksprov för hingstar. Rättslig förpliktelse, avtal.

 



  

Vi behandlar personuppgifter för att bedriva ändamålsenlig verksamhet genom efterlevnad 
av stadgar, bolagsordning eller stiftelseförordnande. Om vi önskar behandla dina 
personuppgifter för andra ändamål än de som är specificerade ovan och som är förenliga 
med de ursprungliga ändamålen kommer du att informeras särskilt om detta.  

 Tillhandahålla avelsrådgivning. Avtal.

Utföra marknads- och kundanalyser för affärs- 
och verksamhetsutveckling.

Samtycke.

Tillhandahålla personliga erbjudanden som 
baseras på den information som SWB har 
tillgång till.

Samtycke.

 



  

När det gäller statistik och uppföljning får de insamlade personuppgifterna behandlas för 
arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål.  

Vilka delar vi personuppgifter med? 
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer 
inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. 

Om SWB eller ASVH vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje 
land kommer du att informeras särskilt om detta.  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
SWB och ASVH kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med 
behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av 
personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. 

Vilka rättigheter har du? 
Du som registrerad i SWB eller ASVH har flera rättigheter som du bör känna till. 

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens och bolagets behandling av dina 
personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de 
personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär 
utgår en rimlig avgift för administrativa kostnader.  

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna, kontakta SWB eller 
ASVH om detta är aktuellt. 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller 
missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad: 

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 

• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket 

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna 
behandlas 

• Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för 
myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl 
som väger tyngre än dina intressen 

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt 

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 

• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar 
en profil i ett socialt nätverk 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, 
profilering och invända mot direktmarknadsföring. 

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller 
radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot 
behandling.  

 



  

Du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens och bolagets behandling av 

personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.  
Kontakt  

Om du har frågor som gäller vår integritetspolicy för behandling av personuppgifter eller 
om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att mejla till info@swb.org. 

 

http://www.datainspektionen.se/

