
 

 

Personuppgiftspolicy 

Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 

Varbergs Ridskola / Ridskoleservice i Varberg AB, org.nr 556380-1272, Kvarnagårdsvägen 2, 

432 32 Varberg (nedan ”vi” eller ”ridskolan”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 

personuppgifter som sker inom ramen för ridskolans verksamhet. Ridskolan har som ändamål 

att vara en arbetsplats samt att för våra kunder bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med 

”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.  

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

För att kunna fullgöra våra ändamål med personuppgiftshanteringen behandlar vi följande 

kategorier av personuppgifter: 

• Namn 

• Adressuppgifter 

• Personnummer 

• Kontaktuppgifter 

• Kön 

• Kundnummer  

• Konto- och betalningsinformation 

Varifrån hämtar vi personuppgifterna? 

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter 

från någon annan (s.k. tredje part). De kategorier av uppgifter vi samlar in från tredje part är 

följande:  

• Adress- och kontaktuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt 

adressuppgifter om dig. 

• Personnummer från offentliga register. Vi behandlar personnummer i så liten utsträckning 

som möjligt och när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, 

t.ex. då vi säkert behöver identifiera dig. 

Varför och hur behandlar vi dina personuppgifter? 

För att vi ska kunna bedriva vår ridskoleverksamhet behandlas personuppgifter för olika 

ändamål kopplade till verksamheten. Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål; 

• administrera av ridlektioner, kurser samt övriga aktiviteter 

• upprättande av kölista 

• kommunikation 

• informera gällande ridskoleverksamheten och dess aktiviteter 

• anställning 

• Bokföringsändamål 

• Publicering av material på hemsida och sociala medier 

Nedan har vi sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som 

sker inom ridskolans verksamhet. 

Ändamål med behandling Laglig grund 

Administrera av ridlektioner, kurser samt 

övriga aktiviteter 

 

Fullgörande av avtal 

Upprättande av kölista 

 

Berättigat intresse 

Kommunikation Fullgörande av avtal / Berättigat intresse 



 

 

 

Informera gällande ridskoleverksamheten 

och dess aktiviteter 

 

Berättigat intresse 

Bokföringsändamål Rättslig förpliktelse 

Publicering av material på anslagstavlor, 

hemsida och sociala medier 

Berättigat intresse hos ridskolan att 

publicera vissa uppgifter. I övrigt samtycke, 

som i så fall inhämtas särskilt 

Anställning Berättigat intresse 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Uppgifter som behandlas för fullgörande av avtal behandlas till dess avtalet fullgjorts och för 

en lagringstid om 24 månader därefter, för att sedan gallras om ingen annan laglig grund 

finns för behandlingen. Uppgifter som behandlas för att uppfylla ridskolans 

bokföringsskyldigheter sparas i sju år, för att därefter gallras. I övrigt kommer ridskolan att 

genomföra en bedömning åtminstone årsvis om ändamålet med behandlingen av 

personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna 

kvarstår kommer uppgifterna att raderas. 

Vilka delar vi personuppgifter med? 

I vissa fall delar vi dina personuppgifter med företag eller förening som ridskolan samarbetar 

med för fullgörandet av angivna ändamål. De företag vi lämnar ut uppgifter till kan delas in i 

två kategorier. 

Personuppgiftsbiträden 

I vissa fall delar vi dina uppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden till oss. 

Företag som vi anlitar som personuppgiftsbiträden får bara behandla informationen för 

ridskolans räkning och i enlighet med våra instruktioner. All behandling sker i enlighet med de 

ändamål vi har angett för behandlingen. Alla personuppgiftsbiträden vi anlitar kontrolleras så 

att de uppfyller kraven på säkerhet för personuppgiftsbehandling. Vi tecknar även 

personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga biträden för att ytterligare säkerställa en säker 

behandling av dina personuppgifter. 

Personuppgiftsansvariga 

Vi delar också dina personuppgifter Varbergs Ridklubb, som är den idrottsförening som vår 

ridskoleverksamhet svarar under och där ridskolans ridabonnemangskunder också ska vara 

medlemmar. Varbergs Ridklubb är själva personuppgiftsansvariga för den behandling av 

personuppgifter som de utför. Att de är personuppgiftsansvariga innebär att det är de som 

väljer hur informationen ska behandlas. Vill du läsa mer om Varbergs Ridklubbs hantering av 

personuppgifter så hänvisar vi till deras hemsida www.vrk.se där en personuppgiftspolicy finns 

att läsa. I vissa fall kan vi vara skyldiga enligt lag att lämna ut personuppgifter. 

När dina personuppgifter delas med en organisation eller en myndighet som är 

personuppgiftsansvarigt är det deras personuppgiftspolicy som är tillämplig. Vi lämnar inte ut 

uppgifter till någon som inte följer gällande lagstiftning för skydd av personuppgifter.  

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Vi lämnar inte heller dina uppgifter till tredje 

part för direktreklam, distansförsäljning eller andra former av direktmarknadsföring, 

opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar. Dina personuppgifter kommer inte att 

utsättas för automatiserat beslutsfattande. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till 

tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES). 

http://www.vrk.se/


 

 

Säkerhet 

För att de personuppgifter vi behandlar om dig ska vara så säkra som möjligt ser vi bland 

annat till att rätten att få tillgång till personuppgifter är begränsad till de personer på ridskolan 

som behöver ha tillgång till uppgifterna. Vi ser också till att vår personal och andra som 

kommer i kontakt med personuppgifter i ridskolans verksamhet utbildas och att eventuella 

personuppgiftsbiträden och underleverantörer har erforderliga rutiner för att personuppgifter 

behandlas på ett säkert sätt. 

Vilka rättigheter har du? 

I samband med vår behandling av dina personuppgifter har du ett antal rättigheter. För att 

utöva dina rättigheter kan du bl.a. kontakta ridskolan enligt de kontaktuppgifter som finns 

nedan. Rättigheterna framgår av gällande lagstiftning och innebär att du har rätt till: 

Tillgång: Du har rätt att få reda på om vi behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall 

få tillgång till uppgifterna. Du har rätt att får en kopia av de personuppgifter som behandlas. 

En sådan lämnas i ett registerutdrag. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av 

personuppgifterna. Dataportabilitet innebär att du får ut de personuppgifter som du har 

tillhandahållit oss i ett strukturerat allmänt använt och maskinläsbart format.  

Rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du har även rätt att, 

med beaktande av ändamålet med behandlingen, komplettera ofullständiga 

personuppgifter.  

Radering: Du har i följande fall rätt att få dina personuppgifter raderade: 

• Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in för. 

• Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket 

 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker med berättigat intresse som laglig 

grund och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än din grund för invändningen. 

• Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt. 

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

behandlas. 

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.  

Begränsning: Begränsad behandling innebär att vi utöver att lagra dina personuppgifter 

endast behandlar dem med ditt samtycke, för att fastställa, göra gällande eller försvara 

rättsliga anspråk, för att skydda någon annan fysisk eller juridisk person eller för skäl som rör ett 

viktigt allmänintresse. Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina 

personuppgifter i följande fall: 

• Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar om dig är korrekta ska behandlingen 

begränsas under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta. 

• Om behandlingen av personuppgifterna är olaglig och du motsätter dig att 

personuppgifterna raderas och istället begär att behandlingen begränsas. 

• Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du 

behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

• Om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som sker med ett berättigat 

intresse som laglig grund har du rätt till begränsad behandling under tiden vi kontrollerar om 

våra berättigade skäl väger tyngre än din grund för invändning. Invända mot behandling: Du 

har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som sker med 

allmänt intresse eller berättigat intresse som laglig grund. Då får vi inte längre behandla 

personuppgifterna om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som 

väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för 

fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du har därutöver alltid rätt att 



 

 

invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring inkluderat 

profilering. 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende ridskolans behandling av personuppgifter 

till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, www.datainspektionen.se. 

Kontaktuppgifter för utövande av dina rättigheter m.m. 

Om du undrar över något gällande ridskolans behandling av personuppgifter eller vill utöva 

någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss: 

Mail: info@varbergsridskola.com 

Tel.nr: 0340-144 92 

Adress: Ridskoleservice i Varberg AB, Kvarnagårdsvägen 2, 432 32 Varberg 

 

Ändringar i vår Personuppgiftspolicy 

Ändringar avseende ridskolans verksamhet, gällande lagstiftning, rättspraxis, 

myndighetsföreskrifter etc. kan innebära att vi gör ändringar i vår Personuppgiftspolicy. Vi 

rekommenderar därför att du läser vår Personuppgiftspolicy regelbundet. 

Denna version gäller från och med: 2018-05-25 

http://www.datainspektionen.se/

