PERSON DATABEHANDLING
Foreningens navn : Kulturstedet lindegaardens Venner, Peter lunds Vej 8, 2800 Lyngby
CVR-nr.-33187383
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Politik for databehandling: Der indhentes kun persondata vedrørende medlemmer af foreningen .
Adgang og kendskab til oplysningerne har alene bestyrelsen i foreningen .

Foreningens oplysningspligt:
•

Foreningens formål med indhentelse af persondata vedrører oprettelse af medlemsoversigt
med henblik på opkrævning af kontingent fra medlemmerne, indkaldelse til
generalforsamlinger og andre aktiviteter, herunder udsendelse af invitationer til udflugter
og foredrag samt udsendelse af referater og nyhedsbreve m.v.
Hvilke oplysninger: Der indhentes alene oplysninger om medlemmernes navn, adresse, email og telefonnummer
Opbevaring af oplysninger: Oplysningerne opbevares i maksimum 3 år efter medlemmets
udmeldelse

•
•
•

Indsigt og sletning af data: Medlemmerne har til enhver tid krav på at få oplyst hvilke
oplysninger foreningen har registreret på det pågældende medlem og medlemmerne har til
enhver tid krav på, at alle registrerede oplysninger i foreningen om det pågældende medlem
bliver slettet.
Samtykke: Alle eksisterende og fremtidige medlemmer vil blive oplyst om foreningens
håndtering af persondata i forbindelse med udsendelse af anmodning om betaling af
kontingent og bliver samtidig gjort opmærksom på, at medlemmerne ved betaling af
kontingent giver samtykke til foreningens håndtering af persondata og ret til at tilbagekalde
samtykket. Samtykket skal afgives frivilligt og uden betingelser.
Dataansvarlig er den til enhver tid valgte kasserer i foreningen . Der er ikke indgået aftale
med tredjemand om databehandling.

•

•

•

Datatilsynet: Medlemmerne kan til enhver tid klage til Datatilsynet, Borgergade 28,
5, 1300 København K
Databrud : Databrud (brud på sikkerhed, der fører til tab, ændringer, videregivelse m.v.) skal

•

anmeldes af foreningen inden 72 timer til Datatilsynet med oplysning om karakteren af
bruddet.
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