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Allmänt
Min Kattklubb (org.nr 802434-7992) (fortsättningsvis kallad ”vi”, ”oss”)
vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna
integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina
personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in


Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer.



Medlemsrelaterade uppgifter såsom medlemsnummer, medlemsdatum samt
betaldatum



Uppgifter om tillhandahållna tjänster såsom service



Kattras(er).



Stamnamn.



Information om åtagna uppdrag såsom styrelseuppdrag, revisor,
revisorssuppleant och valberedare.



Bild av den som åtagit sig ett uppdrag specificerat enligt ovan.

Dessa uppgifter sparas i fem (5) år efter utträde ur Min Kattklubb.
Särskilt om känsliga personuppgifter:
Normalt får känsliga personuppgifter inte samlas in. Dock finns det undantag. Vid
medlemsträffar samt årsstämma då Min Kattklubb bjuder på mat kommer uppgifter
om allergier att samlas in. Genom att meddela allergier till oss, lämnar den enskilde
medlem även sitt samtycke. Denna information raderas genast efter att aktiviteten
ägt rum.

Hur vi använder insamlad information
Den insamlade informationen använder vi för att kunna kommunicera med dig som
medlem, erbjuda rabatter och diverse tjänster samt skicka ut nyhetsbrev.
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Information som lämnas ut
Kontaktuppgifter som vi har samlat in lämnas ut till SVERAK (8020073329), vilket är den centrala organisationen inom svensk kattsport. Detta är för att du
som medlem i Min Kattklubb även blir medlem i SVERAK. Genom detta medlemskap
erhåller du bland annat förbundstidningen Våra Katter. För vidare information om
SVERAKs behandling av personuppgifter hänvisar vi till dem.

Användande av cookies
Min Kattklubbs hemsida (www.minkattklubb.se) använder cookies. Genom fortsatt
användande av hemsidan lämnar du ditt samtycke. Om du inte godkänner vårt
användande av cookies bör du ändra din webbläsares inställningar. Notera att om du
avaktiverar cookies kan det påverka upplevelsen av hemsidan.

Din rätt


Begära ut informationen vi har om dig



Rätta felaktig information



Begära att få information raderad

Ovanstående görs skriftligen via mail.

Ändring av integritetspolicy
Denna information kommer att kunna ändras fortlöpande. Detta annonseras på
hemsidan samt via mail till berörd medlem.

Kontakta oss
För frågor eller ytterligare information gällande Min Kattklubbs hantering av
personuppgifter:
Ordförande: ordf@minkattklubb.se

För frågor om lagrade personuppgifter samt ändring av dessa:
Medlemsansvarig: medlem@minkattklubb.se
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