Privatlivspolitik
Privatlivspolitik for Biografforeningen Dagmar
Sidst ændret januar 2019.
Biografforeningen Dagmars dataansvar
Vi behandler kun personoplysninger i forbindelse med medlemsregistrering og
udsendelse af elektroniske nyhedsbreve om foreningens aktiviteter.Vi modtager og
behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af
ovenstående formål,og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er
nødvendige.
Kontaktoplysninger på dataansvarlige.
Biografforeningen Dagmars webansvarlige Jens H. Larsen jela1947@gmail.com har
ansvaret for,at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med
datalovgivningen.
Behandling af personoplysninger
Vi behandler og opbevarer følgende personoplysninger.
•
•

Registrerings- og kontaktoplysninger i form af navn og mailadresse på
medlemmer af foreningen.
Mailadresser på personer, der ønsker at modtage vores nyhedsbrev. Det sker
udelukkende på basis af oplysninger fra dig.

Behandling af e-mail oplysninger for modtagere af nyhedsbrev
E-mail adresser deles ikke med andre parter, og opbevares udelukkende med
henblik på udsendelse af nyhedsmails. Ved frameldelse af nyhedsmails slettes email adressen.
Behandling af medlemsoplysninger
Foreningen anvender kun medlemmernes personoplysninger i forbindelse med
medlemskontingentet, udsendelse af nyhedsmails og afholdelse af
generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter.
Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit
samtykke.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Ønsker du ikke længere at være medlem af foreningen eller modtage vores
nyhedsbreve sletter vi dine oplysninger.
Vi opbevarer dog oplysninger på medlemmer af bestyrelsen og andre relevante
personer,så længe det har historisk værdi.

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 udlevering af data i et almindeligt anvendt format.
Retten til indsigelse.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores
behandling ved at henvende dig til os.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til
enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.

