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Privatlivspolitik til medlemmer af foreningen
Nærværende privatlivspolitik beskriver foreningens håndtering af medlemmernes personoplysninger.
Foreningen er dataansvarlig for medlemmernes personoplysninger og henvendelser samt spørgsmål vedrørende personoplysninger kan stilles til:
Kontaktperson: Leon Møller Jensen, oldermand
Mailadresse: oldermand@skipperlaug.dk
Hvilke personoplysninger behandler vores forening om medlemmerne?
Foreningen behandler almindelige personoplysninger om foreningens medlemmer, herunder personoplysninger i forbindelse med følgende:
• Beboerliste med navn og kontaktoplysninger for beboere i Stiftelsen
• Kontooplysninger for beboere i Stiftelsen (for varmeregnskab)
• Referater fra bestyrelses- og generalforsamlingsreferat
• Beboersager
• Intern korrespondance i bestyrelsen eller mellem medlemmer og bestyrelsen
• Ventelister til Stiftelsen
• Låneforhold i Stiftelsen
Foreningen behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger. Foreningen kan dog komme i besiddelse af følsomme oplysninger, særligt helbredsoplysninger om et medlem, i forbindelse med anmodninger om tilladelse til særlige indretninger som følge af et handicap.
Foreningen behandler derudover CPR-oplysninger for de personer, hvor der er indberetningspligt.
Hvordan behandler foreningen medlemmernes oplysning og til hvilke formål, herunder retsgrundlaget?
Foreningen behandler medlemmernes personoplysninger for at varetage administrationen af ejendommen, ejendommens drift og foreningens interesser i øvrigt. Det er nødvendigt for foreningen at behandle
medlemmernes personoplysninger for at kunne varetage ovenstående, ligesom foreningen af lovmæssige
hensyn kan være forpligtet til at behandle og opbevare oplysninger om medlemmerne.
Foreningen behandler kun de personoplysninger som er nødvendige for at kunne varetage ovenstående.
Ved anvendelse af billeder på eksempelvis foreningens hjemmeside eller Facebookside kræver samtykke.
Foreningen videregiver ikke personoplysninger til tredjemand, medmindre det er nødvendigt for opfyldelse af en aftale eller som følge af et lovkrav.
Foreningen videregiver personoplysninger til foreningens lønadministrator, som behandler personoplysninger i henhold til en databehandleraftale med foreningen (for lønnede medarbejdere og pensionerede
oldermænd).
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Hvilke rettigheder har man som medlem?
Foreningen behandler medlemmernes personoplysninger og medlemmerne har derfor en række rettigheder. Som medlem har man følgende rettigheder:
• Ret til at få indsigt i de personoplysninger, som behandles og hvor personoplysningerne stammer
fra
• Ret til berigtigelse af forkerte oplysninger
• Ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen af personoplysninger
• Ret til at få slettet oplysninger
• Ret til at få indsigt i, hvad personoplysningerne anvendes til
• Ret til at gøre indsigelse over for anvendelsen af personoplysningerne
• Ret til at få udleveret personoplysninger
Hvor længe opbevares personoplysninger?
Foreningen opbevarer oplysninger så længe det er nødvendigt. Foreningen sletter personoplysninger, når
de ikke længere opfylder det formål, personoplysningerne blev indsamlet for.
Foreningen kan af juridiske og forsikringsmæssige hensyn opbevare visse oplysninger i op til 10 år, ligesom
personoplysninger fra bestyrelses- eller generalforsamlingsreferater og årsregnskaber opbevares i mindst
5 år.
Hvordan beskyttes medlemmers personoplysninger?
Foreningen har fastsat procedurer for, hvem der har adgang til personoplysninger. Det er således kun relevante personer, eksempelvis bestyrelsesmedlemmer, der tildeles adgang til medlemmernes personoplysninger.
Personoplysninger, der opbevares digitalt, beskyttes af adgangskoder, antivirusprogrammer og firewalls.
Hvilke klagemuligheder har man som medlem?
Der kan indgives klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet.
Datatilsynet:
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Opdatering af privatlivspolitik
Ved opdatering af nærværende privatlivspolitik vil medlemmerne blive orienteret.
26. september 2018.
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