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För att kunna erbjuda dig våra tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi på
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i
enlighet med gällande lagstiftning samt med hänsyn till din personliga integritet.
Denna Integritetspolicy innehåller information om hur och varför vi behandlar dina
personuppgifter, hur du kan kontakta oss i personuppgiftsfrågor och hur du kan göra dina
rättigheter gällande.
Hur behandlar vi dina personuppgifter?
För att kunna tillhandahålla dig våra tjänster behandlar vi dina personuppgifter. Vi samlar
personuppgifterna och behandlar dessa för olika ändamål i våra system och arkiv.
Hur länge sparar ni mina personuppgifter?
Regler om hur länge vi sparar dokument regleras i vår dokumenthanteringsplan som utfärdas
med stöd av t e x arkivlagen, bokföringslagen, trafikskadelagen och försäkringsavtalslagen.
Reglerna om hur vi hanterar dokument styr hur vi hanterar personuppgifter.
Vem delar ni mina personuppgifter med?
För att kunna tillhandahålla dig våra tjänster anlitar vi olika leverantörer. Dessa leverantörer
behandlar dina personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner.
Leverantörerna får dock inte använda personuppgifter om dig för något annat ändamål än för
att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.
Vi delar även dina personuppgifter med företag och eller andra organisationer som är
självständigt personuppgiftsansvariga om det följer av lag eller författning eller om vi har ett
berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna, exempelvis för vår MHRF-försäkring,
vid event och förbundsstämman.
Vilka rättigheter har jag?
Nedan beskriver vi vilka rättigheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband
med vår behandling av dina personuppgifter. Du kan hitta mer information om dina
rättigheter på Datainspektionens hemsida. Observera att myndigheten byter namn till
Integritetsskyddsmyndigheten.
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Rätt till tillgång
Du har rätt att kostnadsfritt 1 ggr/år få information om vilka personuppgifter om dig vi
behandlar (ett så kallat registerutdrag). Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha
tillgång till. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en
motivering till dig.
Rätt till rättelse
Märker du att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar sådana
uppgifter. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser
saknas och som är relevanta med hänsyn till det ändamålet vi har med behandlingen av dina
personuppgifter.
Rätt att bli raderad
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att uppgiften inte längre är
nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagstadgade skyldigheter
som gör att vi inte kan radera delar av dina personuppgifter.
Rätt till begränsning
Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska
begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i
framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller
bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana
fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden
personuppgifternas korrekthet utreds.
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att vi ska överföra personuppgifter om dig till någon annan
personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Sådan begäran kan vi dock endast tillgodose om
behandlingen sker antingen med samtycke eller fullgörande av ett avtal som rättslig grund
och om den sker automatiskt. Personuppgifterna kommer då att lämnas ut i ett kompatibelt
format.
Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av
intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot.
Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns
tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än
dina intressen. Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt
att när som helst invända mot behandlingen.
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Rätt att återkalla samtycke
Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett samtycke har du har rätt att när som
helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.
Rätt att lämna klagomål
Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du
anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Hur använder jag mina rättigheter?
Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss avseende dina rättigheter du
välkommen att kontakta oss på nedanstående adress.
Vem är personuppgiftsansvarig?
MHRF, Motorhistoriska Riksförbundet, org. nr 802015–6041, med adress Anderstorpsvägen
16, 6tr, 171 54 Solna är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.
Ändringar i denna integritetspolicy
Integritetspolicyn kan komma att uppdateras och vi meddelar i så fall detta på vår webbplats.
Där sparar vi även tidigare versioner.
Hur kontaktar du oss?
Mejl: kansli@mhrf.se
Telefon: + 46 (0)8-30 28 01
Post: MHRF Motorhistoriska Riksförbundet, Anderstorpsvägen 16, 6tr, 171 54 Solna
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