Information om MHRFS personuppgiftsbehandling.
Behandling av personuppgifter
När du registrerar dig på vår hemsida www.mhrf.se uppger du dina personuppgifter. I
samband med det godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet
för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få
ta del av den information som finns registrerat om dig.
Personuppgiftspolicy
MHRF sparar uppgifter om namn, adress, telefonnummer, personnummer, mejladress,
medlemsnummer, för att kunna administrera klubbarnas medlemskap och dess funktionärer
och MHRF-försäkringen, informera om aktiviteter och event samt informera om verksamhet.
Alla personuppgifter hanteras med sekretess och säljs eller lämnas aldrig vidare, utan
används enbart för MHRF:s syften och i enlighet med Dataskyddsförordningen.
Dina rättigheter
Du har rätt till insyn hur dina personuppgifter behandlas. Vill du veta vilka uppgifter vi har om
dig, kan du enklast logga in på "Mina sidor" och där ser vilka uppgifter som finns lagrade t ex
avseende MHRF-försäkringen under ”Mina uppgifter” samt ”Mina försäkringar”. Där kan du
även göra vissa ändringar om uppgifterna skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan
även begära ett utdrag från vårt register, och begära att informationen ska rättas eller tas
bort. Du kan begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k.
dataportabilitet. En begäran om något av det nämnda kan skickas till kansli@mhrf.se. Du kan
även ringa oss på telefon +46(0)8-30 28 01 eller skicka oss ett brev till MHRF,
Anderstorpsvägen 16, 6tr, 171 54 Solna.
Skulle du uppleva att MHRF inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända
dig till Datainspektionen för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt
som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt att du som medlem
känner dig trygg med oss på MHRF.
Personuppgiftsbiträdesavtal finns med
För att fullfölja en ansökan om en MHRF-försäkring lämnar vi ut de relevanta uppgifterna till
Folksam. Likaså för kontroll av medlemskap hos klubbarna så skickas uppgifter till
klubbarna. Även vid utbildningar och olika sammankomster som arrangeras av MHRF. Vid all
hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Om cookies
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies
används till att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen.
Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation behöver vi informera om att vår
webbplats använder cookies. Genom att gå vidare på hemsidan godkänner du att vi samlar
in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi
samlar in den och vad vi använder den till.
Din webbläsare ger en möjlighet att stänga av lagringen av cookies på din dator. Det finns då
en risk för att vissa av tjänsterna på webbplatsen slutar att fungera.

