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Privatlivspolitik 1. marts 2019
Foreningen Forsamlingshuset Godthaab (FG) behandler personoplysninger og har følgeligt vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger vi behandler, samt hvordan vi behandler
dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for FG's databehandling er, at FG kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål
og ud fra legitime interesser. FG behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af FG's angivne formål.
I henhold til Bogføringsloven skal vi kunne dokumentere regnskab for
indeværende år samt foregående 5 år. Vi er derfor tvunget til at opbevare personoplysning m.v. så dette kan efterleves. Ældre data slettes
hvert år i januar måned i forbindelse med årsafslutning.

Foreningen behandler følgende personoplysninger:
Almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefon- og mobil
nummer, e-mailadresse, indmeldelsesdato, bankinformation (til returnering af depositum) m. v. Disse almindelige personoplysninger kan
de enkelte medlemmer selv se og eventuelt rette på FG's hjemmeside
under "Min side".
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Indsamling af personoplysninger sker i forbindelse med indmeldelse af
FG og er således udelukkende indsamlet ved samtykke. Vedligeholdelse af persondata er de enkelte medlemmer selv ansvarlige for, hvorfor
de også er ved samtykke.

Behandling af personoplysninger:
I det omfang foreningen behandler dine medlemsoplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede/legitime interesser som:
•

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til FG's pligter
jf. vedtægterne m.v. herunder i forhold til generalforsamling.

•

Opfyldelse af medlemspligt, herunder opkrævning af kontingent
samt registrering af betalinger.

•

Indgåelse af kontrakter ved leje af FG's faciliteter, opkrævning af
depositum og leje samt registrering af disse betalinger, herunder
returnering af overskydende depositum.

FG videregiver ingen personoplysninger !

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når
FG behandler personoplysninger om dig:
•

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

•

Retten til indsigt i egne personoplysninger

•

Retten til berigtigelse

•

Retten til begrænsning af behandling
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•

Retten til udlevering af data i et almindeligt anvendt format

•

Retten til indsigelse

Disse rettigheder kan opfyldes ved selv at tilgå FG's hjemmeside under punktet "Min side". Såfremt dette må give anledning til problemer
kan FG's dataansvarlige kontaktes.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod
foreningens behandling, ved at henvende dig til foreningens dataansvarlige. Den dataansvarliges kontaktoplysninger findes nedenfor.
Hvis du f.eks. henvender dig med anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger foreningen om betingelserne er
opfyldt og gennemfører i så fald de nødvendige ændringer eller sletninger så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse f.eks. Datatilsynet.

Dataansvarlig
Forsamlingshuset Godthaab er dataansvarlig og FG sikrer, at dine
personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Til dette formål har foreningen udpeget en dataansvarlig, der kan kontaktes såfremt du f.eks. har spørgsmål.
Foreningens CVR. nr. 14 83 57 92
Hjemmeside www.godthaab-forsamlingshus.dk
Kontaktperson: Jan Nielsen
Adresse: Strandengen 2, 2680 Solrød Strand
Telefonnr. 20 81 67 43
E-mail: web@godthaab-forsamlingshus.dk
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Revidering af privatlivspolitikken
Forsamlingshuset Godthaab forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil dateringen øverst i privatlivspolitikken samt nederst
på hver side blive opdateret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på
FG's hjemmeside : www.godthaab-forsamlingshus.dk.
Ved væsentlige ændringer vil der blive udsendt meddelelse herom til
alle medlemmer via e-mail.

Forsamlingshuset Godthaab's bestyrelse har udarbejdet denne 1.
udgave af Privatlivspolitik den 1. marts 2019.
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