Mc- pensionisternes persondata-politik
Persondataforordning.
Den nye persondataforordning trådte i kraft d. 25. maj 2018 og den stiller nye krav til hvorledes man behandler
personoplysninger.
Med personoplysninger menes i denne politik informationer, der kan bruges til at identificere dig. De vil blive anvendt, som
beskrevet i denne politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger.
Anvendelse af personoplysninger.
Vi har behov for disse oplysninger, for at kunne tage kontakt til dig i forbindelse med
-

Ændringer at tidspunkter af ture
Forårs mødet
Eventuelle events
Flest kørte ture
Meddele til Bornholms Brandforsikring (for at du kan få en rabat på MC forsikring)

Hvilke oplysninger har vi behov for.
-

Fornavn og efternavn
Adresse
Mail-adresse
Telefonnummer
Eventuelt motorcykel model.

Vi (MC-pensionisterne) sælger, deler, eller på anden vis spreder ikke dine personoplysninger til tredjepart, med mindre der er
indgået samtykkeerklæring herom.
Ret til adgang, rettelser og indvendinger
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har på dig. Såfremt at du har bemærkninger til brugen af dine
personoplysninger eller har noget at indvende mod bearbejdningen, indsamlingen eller opbevaringen af dine oplysninger, bedes
du kontakte bestyrelsen såfremt du ønsker at få slettet dine oplysninger bedes du ligeledes kontakte en fra bestyrelsen
Vi opbevarer dine oplysninger så længe at du opfylder nedenstående.
-

-

Ved indmeldelse(blanket) påføres du på køreliste.
Ved årsskifte udskrives en ny liste, her vil du blive overført, hvis du som minimum har kørt 2 ture.
Har du ikke kørt 2 ture vil du automatisk blive slettet, hvis andet ikke aftales.
o Der kan gives dispensation ved.:
 Sygdom, skader på MC, ved arbejde væk fra øen.(ved tvivl kontakt bestyrelsen)
Møder op til forårsmøde
På anden måde hvor du selv tager kontakt til os, for at køre med.

Sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger.
For at kunne garantere sikkerheden og beskyttelsen af de personoplysninger, som indsamles, anvendes udelukkende netværk,
som beskyttes med firewalls. Kørelister som uddeles til tur lederen, vil der kun være fornavn og efternavn. På vores hjemmeside
vil der kun være fornavn efternavn og MC model.
Det er kun ”den siddende bestyrelsen” der har fuld adgang til alle oplysninger. De udpeges ved forårs mødet.
Kontakt os.
hvis du har spørgsmål om eller klager i forbindelse med vores efterlevelse af denne politik for beskyttelse og behandling af
personoplysninger, kan du kontakte bestyrelsen.

Hvis du vil vide mere om regler om registrering af personoplysninger under foreningsliv. Henvises til information i
persondataloven https://www.datatilsynet.dk/emner/foreninger/

Rettigheder og pligter
Foreningers registrering af oplysninger om medlemmerne er omfattet af databeskyttelsesretten. Det er Datatilsynets
opfattelse, at en forening kan registrere almindelige oplysninger som f.eks. indmeldelsesdato, id-oplysninger, evt.
tillids- eller hvervsposter m.m. En forening vil som udgangspunkt også kunne registrere oplysninger af mere speciel
karakter som f.eks. oplysninger om et medlems bedste score, golfhandicap, certifikat niveau m.m.
Ved videregivelse af medlemsoplysninger skal der ifølge Datatilsynets praksis skelnes mellem to situationer:
Videregivelse af medlemslister i foreningsblade m.v. kan som udgangspunkt ske uden den enkeltes (medlemmets)
samtykke under forudsætning af, at bladet kun distribueres til medlemmer.
Derimod kræver videregivelse i form af offentliggørelse på internettet det enkelte medlems samtykke. Datatilsynet er
af den opfattelse, at medlemskab af en forening, uanset at denne måtte være en ukontroversiel - f.eks. en
sportsforening, er en privat sag. Tilsynet lægger også vægt på, at der vil være en risiko for, at medlemsoplysningerne
vil blive (mis-)brugt til uvedkommende formål, f.eks. markedsføring. Offentliggørelse af en oplysning om en persons
medlemskab kræver derfor det enkelte medlems samtykke.
Datatilsynet ligestiller i sin praksis lukkede sider på internettet med et foreningsblad m.v. under forudsætning af, at det
f.eks. ved hjælp af password eller lignende sikres, at kun medlemmer har adgang til den pågældende side.

