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2.

Formål

Formålet med forretningsgangen er




3.

at sikre, at ryttetkomitéen overholder persondataforordningen i forhold til at registrere/opbevare/registrere/slette persondata om forridere, ryttere og ærespræmiegivere.
at begrænse adgangen til oplysninger, så kun så få personer som nødvendigt har adgang.

Hovedregler og definitioner

Alene rytterkomitéen må registrere/opbevare/arkivere/slette/tilgå oplysninger om forridere,
ryttere og ærespræmiegivere.
Rytterkomitéen må arbejde med alle relevante oplysninger i forhold til gruppens årlige arbejdsopgaver i forbindelse med den årlige ringriderfest i Aabenraa.

4.

Relevante oplysninger og data

Rytterkomitén, forridere, ryttere og ærespræmiegivere
Rytterkomitéen må arbejde med de oplysninger og data, som fremgår af det følgende
skema:
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Område
Generelle
oplysninger og data

Oplysninger/-data


Rytterkomitéen



Forridere



Ryttere



Ærespræmiegivere

Regler
Arkiveres i Dropbox under årets
program og slettes senest året efter fratrædelse.
Arkiveres i Dropbox under ”Forridere” i årets program og slettes
så snart vedkomne stopper som
forrider.
Arkiveres i Dropbox under ”Rideoversigt” i årets program og bliver gemt i max. 2 år + indeværende år, eller slettes såfremt rytteren ikke længere deltager i
årets ringridning.
Arkiveres i Dropbox under ”Sponsorer” i årets program Største del
er erhvervsdrivende, som ikke er
omfattet, men såfremt der findes
privat-personer, blive de gemt i
max. 2 år + indeværende år.

Potentielle ærespræmiegivere



5.

vil ved modtagelsen, blive registreret under sponsorer
hvis ingen interesse alligevel, bliver vedkomne straks slettet

Relevante oplysninger og data

På Dropbox organiserer rytterkomitéen de personoplysninger, der er relevante for udførelsen af rytterkomitéens arbejde og foreningens aktiviteter. Resten af Amtsringriderforeningens komité har således ikke adgang / indsigt i disse oplysninger.

6.

Historiske personoplysninger og foto

Alene rytterkomitéen må registrere/opbevare/arkivere historiske personoplysninger, herunder fotos af rytterkomitéen, forridere, ryttere og ærespræmiegivere og tidligere deltagende
personer.
Historiske personoplysninger og fotos af disse personer arkiveres i Dropbox under rytter komiteen
Rytterkomitéen sletter som udgangspunkt ikke historiske personoplysninger og fotos af personer som tidligere har været tilknyttet foreningen.

7.

Samtykke

Som en del af aftalen samtykker den enkelte forrider, rytter og ærespræmiegiver, såfremt
vedkomne tilmelder, indløser ridekort eller betaler til rytterkomitéen, at


i medfør de persondataretlige regler er berettiget til at behandle personoplysninger om
forridere, ryttere og ærespræmiegivere som led i rytterkomitéens årlige arbejde i forbindelse med ringriderfesten i Aabenraa
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må anvende foto af forridere, ryttere og ærespræmiegivere i forbindelse med ekstern
markedsføring over for det store eksterne publikum foreningen har, herunder på internettet, Facebook, Instagram, Twitter eller i e-mail. Formålet er fremme Amtsringriderforeninge Aabenraas kommunikation med publikum og sine kunder/potentielle kunder
uafhængigt af samtykke er rytterkomitéen berettiget til i sine historiske arkiver at opbevare foto af forridere, ryttere og ærespræmiegivere, der er taget i forskellige sammenhænge ved arrangementer i foreningen eller i regi for foreningen – f.eks. i forbindelse med årets ringriderfest første weekend i juli måned, eller ved andre officielle arrangementer i løbet af året og fejring af mærkedage. De nævnte fotos vil også kunne
blive brugt til markedsføringen af foreningen.

Forud for persondataforordningens ikrafttrædelse den 25. maj 2018 har rytterkomitéen ikke
indhentet samtykke jf. ovenfor for nuværende forridere, ryttere og ærespræmiegivere, da
det anses som givet, da både forridere, ryttere og ærespræmiegivere er bekendt med den
form for håndtering af foreningen.

8.

Logbog
-

Rytterkomitéens forretningsgang, er ny, og gælder fra 25. maj 2018.
Juni 2019 er der tilføjet under pkt. 7. samtykke at indløsning af ridekort også er gældende som samtykke.
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