Privatlivspolitik for Foreningen Visens Venner i Taastrup
(version af 2. december 2018)

Visens Venner i Taastrup (VVT) behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne
privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysningerne. Målet er at sikre en
fair og gennemsigtig behandling.
Grundlæggende behandler VVT kun personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede
(legitime) interesser. Vi behandler således kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til
opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter disse oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Visens Venner Taastrup er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med lovgivningen.
Har du spørgsmål til foreningens behandling af dine persondata, som foreningen er i besiddelse af,
er du velkommen til kontakte foreningens ansvarlige for databeskyttelsen:
Bent Andersen, telefon 2548 7227 eller via e-mail: formand@visensvennertaastrup.dk
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger.
Vi behandler dine personoplysninger til følgende lovlige formål:
●
●
●
●
●

Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
Medlemsorientering
Modtagelse af tilmelding til medlemsmøder/viseaftener
Indkaldelse til generalforsamling
Orienteringer fremsendes såvel elektronisk som pr. post.

Behandling af personoplysninger
Vi er kun i besiddelse af "almindelige personoplysninger", som blev afgivet ved indmeldelsen, og
som er nødvendige for opretholdelse af medlemskabet:
●
●
●
●
●

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse og
Indmeldelsesdato

Vi er således ikke i besiddelse af "personoplysninger tillagt en højere grad af beskyttelse eller
følsomme oplysninger (eksempelvis CPR-nummer)".
Vi er dog i besiddelse af bankkontonummer for enkelte af medlemmer - typisk de udøvende
medlemmer.
For tiden har vi ikke behov for yderligere oplysninger om dig. Skulle der opstå behov herfor, vil vi
kontakte dig. Det skal understreges, at det vil være frivilligt for dig at afgive yderligere oplysninger,
som du til enhver tid vil kunne trække tilbage.
Foto og video.
Ved de aktive medlemmers optræden for VV Taastrup foretager vi foto og videooptagelse. Fotos af situations
mæssig karakter bringes uden særskilt indhentning af samtykke på foreningen VV Taastrups hjemmeside, mens der
for portrætfotos og videooptagelses vedkommende generelt indhentes samtykke. Fotos og video lægges
på foreningens hjemmeside www.visensvennertaastrup.d
Opdateret d. 2. december.

