Vulcan Riders Sweden GDPR* Policy

Vulcan Riders Sweden (VRS) är en fristående intresseorganisation för ägare och brukare
av Kawasakis customhojar inom Vulcankoncepet.
Av stadgarna framgår att VRS skall arbeta för att:
•
•
•
•

bidra till att det skapas möjligheter för Vulcan-entusiaster att träffas under
trevliga och avspända former
stödja motorcykelåkande i allmänhet, och Vulcan-åkande i synnerhet
samla in och via hemsidan vidarebefordra information som bedöms vara av
intresse och vikt för medlemmarna
skapa en positiv image kring VRS

För att kunna hantera det för Vulcan Riders Sweden ett medlemsregister, det gör man för att kunna
ha kontroll på vilka som är med i föreningen. Samt att kunna tillhandahålla medlemsuppgifter till sina
medlemmar via sökning i registret. Funktionärer har möjlighet att skapa maillistor för att sända
information och inbjudningar till aktiviteter.
Ansökan sker via ett formulär man kan nå på Vulcan Riders Swedens hemsida.
I formuläret får medlem godkänna att uppgifterna delas internt via registret.
Efter godkännande kan medlem skapa en inloggning och logga in på ”mitt VRS” och ta del av samt
lägga till/ändra sin egen information. Medlem kan dock inte ändra namn, medlemsnummer eller
mailadress själv. Mailadressen är väsentlig för en säker verifiering av medlem, därför kan bara
medlemsansvarig ändra den.
Vill man ändra namn eller mailadress skickar man ett mail till medlemsansvarig.
Endast medlemmar kan i registret söka andra medlemmar efter inloggning.
I registret hanteras inte känsliga uppgifter eller skyddade personuppgifter.
Vi ger endast våra medlemmar tillgång till registret internt via inloggning.
Extern frågeställare får inte något utdrag ur registret, bara svar på om man är medlem.
Detta hanteras av medlemsansvarig.
Det kan hända att t.ex. SMC vill veta om de medlemmar de har på en lista är medlemmar hos Vulcan
Riders Sweden.
Ett Undantag är Vulcan AID, där medlem får godkänna att Vulcan AID är publicerat via länk på
hemsidan utan inloggning. Medlem kan ändra detta i ”Mitt VRS”

Vulcan Riders Sweden har rutiner för att gallra och ta bort personuppgifter.
Det sker genom att regionsfunktionärer skickar ut mail till medlemmar regelbundet,
i de fall mailen ”studsar” d.v.s. inte kommer fram till medlemmen sätts medlemskapet i karantän i tre
till sex månader sedan avaktiveras medlemskapet.
Begär man utträde ur Vulcan Riders Sweden avaktiveras medlemmen men finns kvar i registret.
Detta för att man får tillbaka sitt ”gamla” medlemsnummer om man återkommer till föreningen.
Vill man att uppgifterna skall raderas, meddelar man det vid utträdet.
Det sker via mail till medlemsanvarig.
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Uppgifter som behandlas är:
Namn
Adress
E-mail
Medlemsnummer
Mc modell
Region
registrerings nummer
Titel
Medlem kan logga in i registret och kan ta del av viss information om andra medlemmar,
information som visas i det läget är:
Namn
E-mail
Medlemsnummer
Mc modell (medlem kan ändra i sin profil)
Ort (medlem kan ändra i sin profil)
Region
Telefon (Medlem lägger till själv)
Mobiltelefon (Medlem lägger till själv)
Smeknamn (Medlem lägger till själv)
Titel (i de fall man har en funktion i föreningen)
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