
Behandling av personuppgifter  
Riksutställning för Specialhästraser 
 
Information till dig som anmäler dig: 
 
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. 
 
Svenska Morganhästföreningen, ideell förening (org nr 802418-5061) är personuppgiftsansvarig för 
de personuppgifter som behandlas i klubbens verksamhet (kontaktuppgifter nedan). 
 
I samband med din anmälan till MorganRiks, Anglo-Riks och Lipizzaner-Riks lämnar du vissa uppgifter 
till föreningen. Utöver det kommer uppgifter som namn, hästägarskap mm att synas i startlistor och 
program. Du och din häst kan även komma att fotograferas under tävlingsdagarna. 
 
Varför SMHF behandlar personuppgifter om dig och hur länge: 
 
Föreningen behandlar uppgifter för att kunna bokföra och/eller fakturera anmälningssavgifter, skicka 
ut ryttar-/kuskmeddelande och administrera ditt deltagande i aktiviteter liksom för att framställa 
statistik som används för att planera och utveckla föreningens årliga Rikstävlingar. Din anmälningsdata 
raderas efter det att tävlingarna är klara och samtliga anmälningsavgifter betalats. Program, 
startlistor, resultat och foton kommer dock att arkiveras av föreningen för statistik, utveckling av 
framtida arrangemang och på fotografier kan komma att användas på hemsidans bildspel eller annan 
marknadsföring. 
 
Vi 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 eller liknande och tillgången 
till uppgifterna begränsas då utifrån det. 
 
Dina rättigheter: 
 
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. 
 
Rätt att när som helst avsluta din prenumerationen på informationsutskick per mail angående 
Rikstävlingarna. Notera dock att vi inte skickar ut ryttar-/kuskmeddelande, startlistor, program eller 
annan information om Rikstävlingarna per post, utan du är själv skyldig att uppsöka denna 
information på hemsidan www.ashrriks.com. Anmälan om avslut görs genom att skicka ett mail till 
info@morganhorse.se. 
 



Du kan kontakta föreningen om du har frågor om hanteringen av dina personuppgifter gällande 
Rikstävlingarna. Enklast för oss att börja med e-postkontkakt info@morganhorse.se. Nedan 
kontaktuppgifter om du hellre vill ringa eller skriva direkt till föreningen. 
 
Svenska Morganhästföreningen 
Kurrbodavägen 10 
711 98 Ramsberg 
Tel: 070 258 11 05 
E-mail: info@morganhorse.se 
 


