Privatlivspolitik for Huul Møllelaug
8. august 2019
Huul Møllelaugs dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik,
der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af
en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. 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.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Huul Møllelaug er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson:
Leo Helmer - formand
Adresse:
Flintdalevej 5, 9240 Nibe
CVR:
31 95 28 32
Telefonnr.:
98 35 30 12 – 22 87 71 70
Mail:
leohelmer@mail.dk
Website:
http://huulmolle.vokslevnet.dk
Behandling af personoplysninger
Vi behandler kun almindelige personoplysninger.
Almindelige personoplysninger består af:
- Registrerings- og kontaktoplysninger som fx navn, adresse, indmeldelsesdato,
telefonnummer og e-mailadresse.
Vi behandler ikke personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse,
som fx CPR-nummer.
Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig.
Hvis vi i forbindelse med fx en indmeldelse ikke har modtaget tilstrækkelig personoplysninger til, at vi efterfølgende kan komme i kontakt med dig, søger vi
oplysninger om din adresse og telefonnummer på offentlig tilgængelige webportaler som De Gule Sider, Krak, etc.
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler kun dine personoplysninger, når foreningen har en berettiget (legitim) interesse (interesseafvejningsreglen) til at gøre det.

Denne berettigede interesse består af følgende formål:





Foreningens medlemshåndtering
Foreningens aktiviteter og arrangementer
Administration af din relation til os
Dokumentere stabil medlemskontinuitet overfor fonde, administratorer af offentlige og private puljer og andre sponsorer i forbindelse
med fundraising af midler til Huul Mølle

Vi behandler kun 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) interesser som:










Udøvelse af foreningsaktivitet, som involverer medlemmerne
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 arrangementer og aktiviteter
Udsendelse af nyhedsbreve eller andet informationsmateriale omkring foreningen og dens virke
Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
For at kunne informere fonde o. lign. omkring foreningens medlemstilslutning gennem tiden opbevarer vi dit navn, adresse og medlemsperiode også en periode efter din udmeldelse af foreningen
Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i
sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
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.
Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med fundraising vil foreningens medlemsliste indgå som en del af
det materiale, der sendes til fonde, virksomheder, offentlige og private puljer og
lignende. Medlemslisten vil kun indeholde navn, adresse og medlemsperiode.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Det er meget vigtigt, at vi i forbindelse med fundraising, overfor fonde, virksomheder, puljer etc. kan dokumentere solid medlemsopbakning gennem mange år.
Derfor opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også efter din udmeldelse af foreningen.
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
•
•
•
•
•
•
•

Retten
Retten
Retten
Retten
Retten
Retten
mat)
Retten

til at blive oplyst om behandlingen af data
til indsigt i egne personoplysninger
til berigtigelse
til sletning
til begrænsning af behandling
til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt fortil indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i
denne privatlivspolitik.
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.
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 vores websted.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Vedtaget af møllelaugsbestyrelsen d. 8. august 2019

