VSF:s Personuppgiftspolicy
Allmänt
Västra Sveriges Fotoklubbar (VSF) är en ideell förening av fotoklubbar. Kärnverksamheten är att:







Årligen arrangera Västsvenska FotoExpon - en återkommande fototävling för
medlemsklubbarnas medlemmar.
Via hemsidan informera om resultatet av Västsvenska FotoExpon samt visa
dokumentationsbilder och rapport från Västsvenska FotoExpodagen.
Årligen arrangera Klubbledarträff.
Via hemsidan informera om genomförd Klubbledarträff samt visa dokumentationsbilder och
rapport från Klubbledarträffen.
Vara en kontaktfunktion mellan medlemsklubbarna och VSFs styrelse och mellan
medlemsklubbarna.
Via hemsidan förmedla information till medlemsklubbarna samt möjliggöra för klubbarna att
visa bilder på VSFs hemsida.

Västsvenska FotoExpon innebär att fotoklubbarnas medlemmar sänder bilder med tillhörande
personuppgifter ( via följesedlar) till arrangerande medlemsklubb i VSF. Samtliga deltagarlistor för de
olika tävlingsklasserna upprättas av arrangörsklubben och skickas även till VSFs styrelse. I om detta
så hanterar VSF:s styrelse även personuppgifter för fotoklubbarnas ordförande, kassör och
tävlingsansvarig.
Klubbledarträffen är ett höstmöte med fotoklubbarnas ledning.
Information om medlemsklubbarna sker via länkar till medlemsklubbarnas hemsidor.
på VSF:s hemsida
Syfte
Västra Sveriges Fotoklubbars Personuppgiftspolicy är upprättad för att medlemsklubbarnas
medlemmar skall känna sig trygga att lämna sina personuppgifter till VSFs styrelse. Policyn utgår från
gällande dataskyddslagstifning (GDPR) och förklarar hur vi verkar för att ta vara på medlemmarnas
rättigheter och integritet. Syftet är att den som lämnar personuppgifter till VSFs styrelse skall veta hur
vi behandlar och använder personuppgifterna samt vilka som får ta del av dem och under vilka
förutsättningar. Personuppgifter som i.om arrangemanget med Västsvenska FotoExpon lämnas till
arrangörsklubben utgör ett personuppgiftsansvar för den medlemsklubben och bör vara inskrivet i den
specifika medlemsklubbens personuppgiftspolicy.
Ansvariga
Personuppgiftsansvarig: Styrelsen för Västra Sveriges Fotoklubbar
Personuppgiftsbehandlare: Ordinarie styrelseledamöter i VSF ( ordförande, kassör och
webbansvarig).
Hur samlar vi in uppgifterna?
Vi samlar in uppgifterna genom:




Kontaktblad som klubbarna minst en gång årligen skickar in till VSF:s styrelse. På detta
Kontaktblad medger de klubbledarfunktionärer som lämnar sina kontaktuppgifter att dessa
uppgifter får lagras och hanteras av VSFs styrelse.
Personuppgifter på Följesedlar och bilder inskickade till Västsvenska FotoExpon.
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Bild- och rapportdokumentation av Västsvenska FotoExpon
Bild- och rapportdokumentation av Klubbledarträffen

För vilka ändamål samlar vi in uppgifterna?
Vi samlar in uppgifterna för att kunna:






Genomföra och dokumentera Västsvenska FotoExpon.
Genomföra och dokumentera Klubbledarträffen.
Förmedla kontakter mellan klubbarna.
Upprätthålla kontakt mellan VSFs styrelse och medlemsklubbarna.
Informera om medlemsklubbar via länkar till medlemsklubbarnas hemsidor.

VSF:s register
VSF har i dagsläget följande register:
A) Personnamn-, adress-, telefon- och e-postuppgifter över dels medlemsklubbarnas valda
funktionärer samt dels över VSF: styrelse (Lagras på privat dator)
B)Uppgifter i samband med inbetalda medlemsavgifter (Lagras på privat dator)
C) Inlämnade bilder och följesedlar till Västsvenska FotoExpon innehållande årtal, bildtitel och
tävlandes personnamn samt klubbtillhörighet.
D) Antagna bilder till Västsvenska FotoExpon innehållande årtal, bildtitel , tävlandes personnamn och
klubbtillhörighet samt utmärkelse. Jurypersonernas personnamn och titel.
E) Arkiv-CD för bilduppföljning och regeltolkning innehållande uttagna tävlingsbilder vilka sparas år
från år i ett ex hos styrelsen.
Hur länge sparas uppgifterna?





Insamlade uppgifter från Kontaktbladen sparas tills nytt Kontaktblad kommer in och ersätter
det gamla som då raderas eller att klubben väljer att avsluta sitt medlemskap i VSF och då
raderas uppgifterna.
Resultatlistor från Västsvenska FotoExpon sparas från år till år publikt och raderas ej.
Mailkonversation mellan styrelsen och medlemmar som innehåller personuppgifter raderas
minst en gång årligen.

Vilka andra får tillgång till personuppgifterna?






Insamlade personuppgifter avseende Resultatlistor från Västsvenska FotoExpon läggs ut
årligen och sparas publikt.
Dokumentationsbilder och rapporter från Västsvenska FotoExpon samt Klubbledarträffen
publiceras öppet på hemsidan.
Uppgifter för gravering av medaljer till premierade i Västsvenska FotoExpon lämnas ut till
gravyrföretag.
Revisorer i samband med att verksamhetsunderlag granskas.
Övriga registrerade uppgifter har endast styrelsen tillgång till.

Vid frågor rörande VSFs Personuppgiftspolicy vänligen kontakta VSFs styrelse via mail:
ordforande(at)vastrasverigesfotoklubbar.se
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