
Information gällande GDPR* till dig som medlem i Svenska Dreverklubben 
 
Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft - GDPR. 
Den ersätter vår tidigare personuppgiftslag och har lett till att företag, föreningar och ideella 
organisationer har behövt anpassa sina verksamheter för att fortsatt uppfylla lagen. 
 
För dig som medlem i Svenska Dreverklubben innebär lagändringen inte någon större 
förändring, mer än att du måste godkänna att vi som klubb hanterar dina personuppgifter 
samt att du har givits fler rättigheter än tidigare. 
Genom GDPR får privatpersoner bland annat möjlighet att kräva ett registerutdrag från 
företag/organisationer för att se exakt vilka uppgifter som företaget/organisationen har 
sparade om personen i fråga. 
Mer om vilka rättigheter du har som privatperson/medlem kan ni läsa om i vår 
dataskyddspolicy på hemsidan;  
https://svenskadreverklubben.se/dataskyddspolicy/ 
- där kan ni också läsa lite mer allmänt om vad GDPR innebär i vår klubb. 
 
De personuppgifter klubben samlar in är de som uppges i samband med att en person blir 
medlem hos oss (Namn och Adress, till ungdomsmedlemsskapet krävs även personnummer, 
dock ej de fyra sista siffrorna). 
Genom att betala in medlemsavgiften har man tidigare godkänt att klubben hanterar 
personuppgifter, men vi arbetar på en lösning som ska förtydliga kravet gällande samtycke 
till insamlingen av personuppgifterna. 
 
Inom klubben kommer vi fortsatt att arbeta med att utvärdera och anpassa våra rutiner 
gällande hanteringen av personuppgifter - detta för att säkerställa att vi uppfyller lagen på 
ett korrekt sätt. 
Närmast kommer ett utskick ske till varje respektive styrelse ute i Lokalklubbarna, då det är 
styrelsemedlemmarna som i första hand hanterar era personuppgifter i samband med den 
löpande verksamheten (medlemsvård, tävlingsverksamhet etc.). 
 
Har ni några frågor eller funderingar gällande GDPR är ni välkomna att kontakta 
Mediakommittén i Centralstyrelsen alternativt någon representant i er Lokalklubb. 
 
Väl Mött, 
Centralstyrelsen genom Mediakommittén 
 
 
 
 
 
 
 
*The General Data Protection Regulation dvs Dataskyddsförordningen 
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