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Persondatapolitik for Foreningen Danmark – Letlands vedtægter
Indsamling og opbevaring af data om medlemmer og evt. betalende gæster
Foreningen vil overholde EU's forordning om databeskyttelse (GDPR) på
følgende måde: Foreningen indsamler, opbevarer og behandler kun personoplysninger, der er
relevante og tilstrækkelige for at varetage foreningens forhold. Der benyttes kun oplysninger afgivet
ved tilmelding som medlem eller som gæst ved et arrangement.
Du har ret til følgende oplysninger om os:
Foreningen Danmark - Letland er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har
modtaget om dig, når du melder dig ind i foreningen eller et af vores arrangementer. Du finder vores
kontaktoplysninger nedenfor:
Foreningen Danmark – Letland
Kongstedvej 12, 2700 Brønshøj
Tel. nr.: 3871 1825
e-mail: kirsten.gjaldbæk@gmail.com
De indsamlede oplysningerne omfatter:
navn
e-mail adresse og postadresse
evt. telefonnummer
indbetaling af medlemskontingent
evt. tilmelding til arrangement
evt. betaling for arrangement
Oplysningerne benyttes til:
vedligeholdelse af medlemsforhold og vedrørende arrangementer,
information til de enkelte personer om deres aktuelle medlemsforhold,
elektronisk udsendelse af information, sæsonprogrammer og nyhedsbreve.

Til dette formål benyttes en aktuel liste med e-mail adresser i mailprogrammer på passwordbeskyttede computere hos formand, næstformand og kasserer.
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Oplysningerne er kun tilgængelige for:
foreningens formand kirsten.gjaldbaek@gmail.com
foreningens sekretær og redaktør lis.hazel.nielsen@skolekom.dk
foreningens kasserer aaselundbye@gmail.com
foreningens webmaster anda.parbst@gmail.com
Oplysningerne
offentliggøres aldrig,
videregives ikke til tredjepart, medmindre der er en lovlig begrundelse eller en medlem har
givet sin samtykke,
slettes efter anmodning til kassereren og senest 6 måneder efter ophør af betalt medlemskab
eller 1 år efter betaling fra en gæst for deltagelse i et arrangement,
opbevares elektronisk, hvor adgang er beskyttet med password.
Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig.
a) Ret til at se oplysninger (indsigt): Du kan bede om at få indsigt i de
personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret.
b) Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv.
c) Ret til sletning: I særlige tilfælde kan du have ret til at få slettet oplysninger om dig,
før vores generelle slettefrist indtræffer.
d) Ret til begrænsning af behandling: Du kan i visse tilfælde have ret til at få
behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
e) Ret til indsigelse: Du kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores eller
databehandlerens behandling af dine personoplysninger.
f) Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis du har givet samtykke til behandling af en
eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke
tilbage efter de persondataretlige regler. Medmindre vi har et andet lovligt
behandlingsgrundlag, kan vi ikke længere de pågældende oplysninger behandle.
Hvis du ønsker at benytte dig af disse muligheder (a-f), kan du kontakte os på
kirsten.gjaldbæk@gmail.com
g) Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores
behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter
gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.
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