Privatlivspolitik for Biavlerforeningen Trelleborg
Gælder fra: 01.12.2018
Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god
databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler
dine personoplysninger. Vi behandler udelukkende personoplysningerne til klare og saglige formål og ud fra
foreningens legitime interesser og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi behandler kun
personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde foreningens formål, og vi sletter dine
oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.
Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
Biavlerforeningen Trelleborg er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte foreningens dataansvarlig, som er:
Kontaktperson: Peter Bech
Adresse: Violvej 118, 4220 Korsør
CVR: 3876 2869
Telefonnr.: 26829185
Mail: pb@melhederetal.dk
Behandling af personoplysninger
I foreningen opbevares kun persondata for medlemmer. Vi behandler følgende personoplysninger
Medlemsoplysninger:
 Almindelige personoplysninger: navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnumre og mailadresse
 Oplysninger om evt. særlige funktioner i foreningen.
 I tilfælde af, at du skal have refunderet udgifter fra Biavlerforeningen Trelleborg registrerer vi det
bankkonto nummer, du ønsker beløbet refunderet til.
Her indsamler vi oplysninger fra
 Personoplysninger får vi fra Danmarks Biavlerforenings medlemssystem.
 Hvis du er primært medlem i en anden lokalforening under Danmarks Biavlerforening får vi
oplysningerne fra dig
 I tilfælde af at du skal have refunderet udlæg for Biavlerforeningen Trelleborg vil vi bede dig om
kontooplysninger.
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Formålet med at behandle dine medlemsoplysninger er følgende:




Varetagelse af dit medlemskab i af foreningen.
Udsendelse af information herunder om deltagelse i foreningens aktiviteter.
Kontakt i tilfælde af sygdomsudbrud i biavlen.
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Refundering af evt. udlæg.
Evt. indberetning af medlemsliste til f.eks. kommune i forbindelse med tilskud fra
folkeoplysningsloven.

Samtykke
De oplysninger vi registrer om dig er i kategorien ”Almindelige personoplysninger”. Foreningers behandling
af disse kræver ikke, at der indhentes samtykke fra dig, da det er i din interesse, at vi kan varetage dit
medlemskab af foreningen.
Foto:
I forbindelse med information om begivenheder og årets gang i foreningen offentliggøres situationsbilleder
på hjemmesiden, brochurer og foreningens lukkede Facebook side, hvor du kan være afbilledet.
Hvis du ikke ønsker at vi bruger billeder af dig, skal du kontakte foreningens dataansvarlige.
Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen/Danmarks Biavlerforening.
Foreningen må ikke videregive medlemsoplysninger til kommercielt formål.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi sletter oplysninger om dig et år efter at dit medlemskab, er ophørt.
Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:







Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i
denne privatlivspolitik.
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig.
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget.
Du har ret til at få oplysninger om dig slettet.
Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et
almindeligt anvendt format

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig
til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi,
om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.
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Om foreningens hjemmeside
Vores webstedsadresse er: http://biavlerforening-trelleborg.dk.
Om foreningens lukkede facebook-gruppe
Vi har ikke indgået en databehandleraftale med Facebook omkring indsamling af data fra siden. Hvis dette
ikke kan accepteres, så undlad at benytte siden.
Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi
også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. Den til
enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.
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