Persondatapolitik for Idas Venner – Støtteforeningen for Bogø-Stubbekøbing Overfarten
Introduktion
Idas Venner indsamler information om medlemmer af Støtteforeningen for Bogø-Stubbekøbing Overfarten samt
oplysninger som gives via vores kontaktformularer på hjemmesiden: www.bogoe-stubbekoebing.dk alias
www.idasvenner.dk.
Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores
persondata ansvarlige.
Kontaktoplysninger på persondataansvarlig
Formand
Per Christiansen
Stubbekøbing
Tlf. 30 91 93 31
Vores behandling af dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger, som du har udleveret til os i forbindelse med din indmeldelse i foreningen Idas
Venner. Informationer givet via kontaktformular anvendes kun til at besvare henvendelsen.
Disse personoplysninger anvender vi til at tilsende dig medlemsbladet tre gange årligt og den årlige kontingent
opkrævning.
Vi registrerer: Navn, adresse, telefon, e-mail
Tidsfrister for sletning/opbevaring
Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi
dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.
Dine rettigheder efter persondataforordningen
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:
•
•
•
•
•
•
•

Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
Retten til at få dine personoplysninger slettet.
Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.
Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/
Oplysninger, som vi videregiver
Vi anvender ikke dine data til markedsføringsformål, og vi deler heller ikke dine informationer med tredje part.
Informationssikkerhed
Vi arbejder hårdt for at beskytte foreningens data mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller
ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.
Ændringer
Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne
privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side,
og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på hjemmesiden og via medlemsbladet.
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