Sådan behandler Mandøforeningen dine personoplysninger

Vi har registreret personoplysninger om dig som medlem i Mandøforeningen, og vi har efter reglerne i
databeskyttelsesforordningen pligt til at informere dig om, hvordan disse oplysninger behandles.
At vi har registreret og behandler personoplysninger om dig elektronisk, medfører, at vi efter
databeskyttelsesloven som dataansvarlig skal give dig relevante oplysninger om, at og hvordan vi behandler
dine personoplysninger. Denne information fremgår nedenfor. Vi vil i den forbindelse gerne understrege, at
vi kun behandler personoplysninger – herunder personoplysninger om dig – i det omfang det er sagligt,
proportionalt og nødvendigt at behandle disse oplysninger.
Vores behandling af dine personoplysninger
De personoplysninger, vi behandler, er almindelige (ikke-følsomme) oplysninger. Det drejer sig primært om
dit navn, din adresse og mailadresse.
Oplysningerne er registreret af hensyn til vores almindelige forenings medlemsadministration, og vil som
oftest komme fra dig selv.
Grundlaget for vores registrering og behandling af personoplysninger er overordnet
databeskyttelsesforordningen samt databeskyttelseslovens §6, stk. 1. Det nærmere grundlag for vores
behandling vil som oftest være interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artike6 6, stk. 1,
litra f. Dette skyldes, at vores behandling af dine personoplysninger er af væsentlig betydning for, at vi kan
udføre vores medlemsadministration.
Vi vil som altovervejende hovedregel ikke videregive dine personoplysninger til andre. Videregivelse vil i
øvrigt altid ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Opbevaring af dine personoplysninger
Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt ved medlemskabets ophør.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig. Kontakt os, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.

1. Ret til at se oplysninger
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.
2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger
suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personlige oplysninger mere
fuldstændige og/eller ajourførte.
3. Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få oplysninger om dig slettet.

4. Ret til begrænset behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
5. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personlige oplysninger,
da vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk

Klage til datatilsynet mv.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig:
Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: 0045 33 19 32 00
E-post: dt@datatilsynet.dk

Du kan desuden kontakte Mandøforeningen ved den til enhver tid siddende formand.
Mandøforeningen, maj 2019

