FORELØBIG PERSONDATAPOLITIK
•

Gaucher Foreningen har en persondatapolitik fordi
EU's Persondataforordning (GDPR) og Databeskyttelsesloven
indeholder bestemmelser om, at foreninger, der behandler almindelige personoplysninger og/ eller

følsomme personoplysninger, skal have en persondatapolitik.
•

Gaucher Foreningen arbejder for indeværende med at dokumentere compliance med gældende
regler omkring personoplysninger og databeskyttelse. Når arbejdet er gennemført, vil vores
persondatapolitik blive opdateret og offentliggjort på foreningens hjemmeside.

•

Det er et lovkrav, at foreningen skal orientere sine medlemmer og andre relationer om
Persondatapolitikken. Det gør vi ved at lægge denne Persondatapolitik på foreningens
hjemmeside samt informere medlemmerne om dette via mail/brev.

_____________________________________________________________________________________
•

Formålet med indsamling og opbevaring af medlemmets personoplysninger, herunder navn,
adresse, email, tlf.nr, begrundes i medlemsadministration til kontingentopkrævninger, udsendelse af
nyhedsmails og invitationer til arrangementer.

•

Vi indsamler kun relevante persondata og kun med samtykke fra dig.

•

Vi bruger kun dine persondata til de formål, du har givet samtykke til.

•

Vi beskytter dine persondata mens de er i vores varetægt, med adgangskoder, kryptering og anden
sikkerhed.

•

Du kan til enhver tid fortryde dit samtykke og vil til enhver tid kunne få berigtiget eller slettet dine
personoplysninger hos os.

•

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er relevante for dit medlemskab eller anden relation
til os - medmindre lovgivning kræver andet af os. Medlemsdata slettes ved udmeldelse, dog senest
et år efter udmeldelse.

•

Vi deler kun dine personoplysninger med samarbejdspartnere, når det er nødvendigt - så som i
deltagerlister til hoteller - og i sådanne tilfælde kun de absolut nødvendige persondata.

•

I alle andre sammenhænge deler og anvender vi kun persondata - herunder fotografier - med
samtykke til det specifikke formål og indhenter nyt samtykke ved nyt formål.

__________________________________________________________________________________
•

Uanset om du er besøgende på hjemmesiden, medlem, bidragyder eller har en anden relation til
foreningen, gælder persondatapolitikken og slettepolitikken for dig, og du accepterer den ved brug af
vores services så som hjemmesiden og vores medlemsaktiviteter.

•

Som medlem har man til en hver tid ret til at få oplyst hvilke data foreningen behandler i tilknytning til
det enkelte medlemskab, hvor foreningen har dataene fra og hvad foreningen anvender dataene til.
Ligeledes har man som medlem til en hver tid ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger
samt at tilbagetrække sit samtykke til de indsamlede medlemsdata. Henvendelse til foreningen
herom sendes til anne-grethe@gaucherforeningen.dk

•

Mener du, at dine oplysninger bliver indsamlet eller behandlet i strid med loven eller de betingelser vi
stiller, og det samtykke der er givet, er du velkommen til at kontakte foreningen med en indsigelse
mod behandlingen. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet. Du kan finde flere
informationer om Datatilsynet her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/.

Gaucher Foreningen anvender ikke databeskyttelsesrådgiver, DPO.
Alle spørgsmål vedrørende vores persondatapolitik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om
manglende overholdelse af gældende regler, skal rettes til formand Anne-Grethe Lauridsen, Ranunkelvej 2,
4300 Holbæk, tlf. 40464726, mail anne-grethe@gaucherforeningen.dk

