
 

 

Information om personuppgiftsbehandling inom Vindö Yacht Club 

Den 25 maj 2018 infördes den nya lagen GDPR, General Data Protection Regulation, vilket 

innebär att personuppgifter bara får samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och 

berättigade ändamål.  

Vindö Yacht Club är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du 

kan alltid komma i kontakt med styrelsen genom att kontakta oss på vyc@vyc.se. 

Medlemskapet i båtklubben är frivilligt och det är också de personuppgifter du lämnar till oss. 

Vi behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem och att vi skall 

kunna kommunicera med dig. Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och 

behandlas för vissa särskilda ändamål. De uppgifter vi samlar in och behandlar är: namn, 

adress, telefon, e-post, samt uppgifter om din båt. Vi lämnar inte ut information om våra 

medlemmar till andra aktörer. 

Matrikeln skickas bara ut till medlemmar i VYC, uppgifterna delas inte med tredje part, 

uppgifter som tas med är namn, bostadsort, mobilnummer, mejladress, och båtens alla 

uppgifter. Alla uppgifter kommer att raderas efter utträde från VYC och inga uppgifter 

kommer att sparas. För att effektivisera utskick och kommande kontakter med er är det viktigt 

ni meddelar oss när ni ändrar era kontaktuppgifter. Eftersom vanlig postgång är både dyr och 

ineffektiv försöker vi ha all kontakt via mejl, hemsidan och forumet. 

Syftet med att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla ett välfungerande båtregister, 

sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan 

också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål.  

Vindö Yacht Club behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett 

år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. 

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få 

tillgång till de uppgifter vi har registrerat på dig.  

 

Hälsningar 

Styrelsen Vindö Yacht Club 


