VIKINGEN

Privatlivspolitik
for Sejlforeningen Vikingen
Dato for seneste ændring 15/10/2018
Sejlforeningen Vikingens dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, der
kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de
angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger for medlemmer


Almindelige personoplysninger:




Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, medlemstyper mv

For ledere og trænere ved behov yderligere personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:


CPR-nummer



Resultat af indhentelse af børneattest

Normalt får vi alle oplysningerne fra dig. Personoplysningerne lagres og behandles af
Harba Aps med hvem Sejlforeningen Vikingen har indgået en databehandlingsaftale,
omhandlende Harba Aps’ behandling af oplysningerne.
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Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser


Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i
forhold til generalforsamling



Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.



Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter



Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller
situation i foreningen



Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, i relevant og nødvendigt omfang



Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven



Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen



Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles
oplysninger om forældrene

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger ikke kræve samtykke. Vi indhenter
derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om
barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør:


Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen



Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det
regnskabsår, som bilaget drejer sig om.
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Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:


Retten til indsigt i egne personoplysninger



Retten til rettelse af fejl



Retten til sletning



Retten til begrænsning af behandling



Retten til indsigelse



Retten til at klage til 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 vores websted.
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