Fra: Jens Møller <jens@monde.dk>
Sendt: 19. august 2018 16:26
Til: jens@monde.dk
Emne: Dataforordning

I henhold til reglerne om dataforordning skriver jeg til dig som Webmaster for
hjemmesiderne: http://www.egetoft-egtved.dk http://www.frivilligcenter-egtved.dk der er
hjemmesider for Egetoft og Frivilligcenter Egetoft, - i det følgende kaldet foreningerne.
Denne mail omhandler kun hjemmesiderne og ikke foreningerne i øvrigt.
På disse to hjemmesider er anført dit navn, mailadresse og telefonnummer.
Der er også billeder af personer, blandt andet dem der sidder i Centerrådet og Styregruppen.
Jeg behandler disse personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik.
Derfor har jeg besluttet denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan jeg sikrer en lovlig og gennemsigtig
behandling af personoplysninger.
Jeg behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningernes legitime interesser. Jeg
behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og jeg sletter dine
oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder mig om det.
Hvem er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger:
Jens Møller er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende
lovgivning.
Du kan altid kontakte foreningernes Web-data-kontaktperson, som er:
Kontaktperson:

Jens Møller

Adresse:

Obkærvej 15, 7100 Vejle

Mail:

jens@monde.dk

Telefon: 7586 5749

Behandling af personoplysninger :
Jeg behandler følgende personoplysninger:

1.

Medlemsforeninger og venneforeninger,

a.

Almindelige personoplysninger på kontaktperson herunder navn, telefonnummer, mailadresse, og
foreningens navn.

2.

Frivillige,

a.

Almindelige personoplysninger herunder navn, telefonnummer, mailadresse, samt billede for nogle.

3.

Ansatte

a.

Almindelige personoplysninger herunder navn, telefonnummer, mailadresse.

Her indsamler jeg oplysningerne fra :

I de mange tilfælde får jeg oplysningerne fra dig, men der kan også være andre kilder.
Mit formål med behandling af dine personoplysninger :
Jeg behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når jeg har en lovlig grund (hjemmel).
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
•

At jeg for foreningerne har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger eller,

•

At du har givet samtykke til, at jeg kan behandle dine oplysninger.

Formålene med at behandle oplysninger om medlemsforeninger, venneforeninger og samarbejdspartnere er:
•

At behandle medlemsoplysninger herunder at etablere en nem kontaktadgang.

•

At man kan drive foreningernes aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem.

•

At administrere din relation til foreningen.

Formålene med at behandle oplysninger om frivillige og ansatte er:
•

At man kan koordinere og håndtere frivilliges og ansattes opgaver i foreningerne og skabe en nem
kontaktadgang.

•

At administrere din relation til foreningerne.

jeg behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser :
I det omfang jeg behandler dine personlige oplysninger, sker det alene på baggrund af foreningernes berettigede og
legitime interesser som er:
•

At håndtere dine rettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter.

•

At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter og anvise en nem kontaktmulighed
aktørerne imellem.

•

At kunne vise situationsbilleder fra konkrete aktiviteter og præsentationsbilleder.

Samtykke :
Når jeg behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end samtykke. Jeg indhenter derfor kun
dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er
beskrevet overfor.
Hvis jeg indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved
at give mig besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger :
Jeg videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningerne – fx til brug for markedsføring – uden dit
samtykke, men du skal være opmærksom på at hjemmesiderne, hvor oplysningerne er vist, er offentlig tilgængelige.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger :

Jeg sletter oplysninger om dig hurtigst muligt og senest et halvt år efter, at jeg er blevet bekendt med, at du ikke
længere er udfylder den funktion du er anført med på hjemmesiderne. Dine rettigheder:

•

Du har ret til at blive oplyst om, at jeg behandler oplysninger om dig – det er det jeg informerer dig om i
denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt).

•

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, jeg behandler om dig (indsigtsret).

•

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).

•

Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).

•

Du har ret til at gøre indsigelse imod, at dine oplysninger anvendes på hjemmesiden.

•

Du har ret til at flytte forlange at jeg skal udlevere de oplysninger, jeg har om dig i et almindeligt anvendt
format (retten til dataportabilitet).

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod min behandling, ved at henvende dig til mig. Du
finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger jeg, om
betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan klage til www.datatilsynet.dk over behandlingen af dine personoplysninger.

19.08.2018

Jens Møller

