Privatlivspolitik for Vestegnens Harmonikaklub

1. Vestegnens Harmonikaklubs dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort
fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og
gennemsigtig behandling. Persondatapolitikken bliver opdateret efter behov.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af
de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

2. Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Vestegnens Harmonikaklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger
behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
•
•
•
•
•

Kontaktperson: Ina Kjelstrup
Adresse: Vigerslev Alle 376A, st.-2, 2650 Hvidovre
Telefonnr.: 2081 7728
Mail: ina.kjelstrup.vhk@gmail.com
Website: http://www.vestegnensharmonikaklub.dk/

3. Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
•
•

•

Medlemsoplysninger: Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.
Bestyrelsesmedlemmer, ledere m.fl.: Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse. Andre oplysninger om tillidsposter,
andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer.
Gæsteoplysninger: I forbindelse med arrangementer, koncerter o.l. kan klubben behandle oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse for
gæster.

Vi har oplysningerne fra klubbens medlemmer og gæster.

4. Klubbens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål:
•
•
•

Klubbens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
Som led i klubbens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
Levering af varer og ydelser du har bestilt samt betaling for udlæg o.l.
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Administration af din relation til os.

•

5. Klubbens interesser med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte interesser:
•
•
•
•
•

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
Brug af billeder af en konkret aktivitet i klubben.
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.
Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

6. Samtykke
Vi indhenter kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Det er frivilligt, om
du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

7. Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger uden dit samtykke.

8. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Medlemmer: Vi opbevarer dine medlemsoplysninger i op til 3 år efter din udmeldelse
af foreningen
Bestyrelsesmedlemmer, ledere m.fl.: Vi opbevarer dine medlemsoplysninger i op
til 3 år efter dit virke er ophørt
Gæster: Vi opbevarer normalt ikke dine oplysninger, men kan undtagelsesvis opbevare dem i op til 3 år efter det arrangement, hvor de blev brugt sidste gang.
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, bestyrelsesmedlemmer, ledere
m.fl. og lignende, så længe de har historisk værdi.

9. Dine rettigheder
Du har rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig:
•

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data (denne politik)
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•

Retten til indsigt, berigtigelse, sletning og indsigelse i egne personoplysninger

Du kan gøre brug af dine rettigheder, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald
ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Hvidovre, den 12. juni 2018

Vestegnens Harmonika Klub
Bestyrelsen
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