

Privatlivspolitik for Foreningen Visens Venner i Køge
(version af 23. maj 2018)
Visens Venner i Køge (VVK) behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne
privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysningerne. Målet er at sikre en
fair og gennemsigtig behandling.
Grundliggende behandler VVK kun personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede
(legitime) interesser. Vi behandler således kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til
opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter disse oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Visens Venner i Køge er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med lovgivningen.
Har du spørgsmål til foreningens behandling af dine persondata, som foreningen er i besiddelse af,
er du velkommen til kontakte foreningens ansvarlige for databeskyttelsen:
Erik Lund-Nielsen, telefon 2162 5194, e-mail: formand@visensvennerkoege.dk
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte lovlige formål:





Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
Medlemsorientering
Modtagelse af tilmelding til medlemsmøder/viseaftener
Indkaldelse til generalforsamling

Orienteringer fremsendes såvel elektronisk som pr. post.
Behandling af personoplysninger
Vi er kun i besiddelse af "almindelige personoplysninger", som blev afgivet ved indmeldelsen, og
som er nødvendige for opretholdelse af medlemsskabet:






Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse og
Indmeldelsesdato

Vi er således ikke i besiddelse af "personoplysninger tillagt en højere grad af beskyttelse eller
følsomme oplysninger (eksempelvis CPR-nummer)".
For tiden har vi ikke behov for yderligere oplysninger om dig. Skulle der opstå behov herfor, vil vi
kontakte dig. Det skal understreges, at det vil være frivilligt for dig at afgive yderligere oplysninger,
som du til enhver tid vil kunne trække tilbage.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
De anførte nødvendige oplysninger vil blive opbevaret, så længe du er medlem. De vil blive slettet

ved udmeldelse.
Anvendelse af personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af "interesseafvejningsreglen", vil
denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede, legitime behov som:
 Udøvelse af relevante aktiviteter i foreningen
 Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til
generalforsamling.
 Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning af kontingent m.v.
 Afholdelse af medlemsarrangementer, d.v.s. viseaftener o.lign.
 Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i
foreningen.
 Bevaring af oplysninger med historisk værdi, til statistik o.lign.
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:
 Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 Retten til indsigt i egne personoplysninger
 Retten til berigtigelse
 Retten til sletning
 Retten til begrænsning af behandling
 Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vor behandling, ved at henvende
dig til os. Vore kontaktoplysninger finder du øverst i dette dokument.
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. Vær dog opmærksom på, at dit eventuelle ønske om sletning
vil svare til udmeldelse, idet vi således ikke vil have mulighed for at kontakte dig.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved
ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende
privatlivspolitik vil være tilgængelig på vor hjemmeside www.visensvennerkoege.dk. Ved væsentlige
ændringer vil du modtage meddelelse herom.

