PRIVATLIVSPOLITIK
Formålet med denne politik at er klargøre hvordan dine personoplysninger behandles herunder, at
beskrive det retsgrundlag der ligger til grund for behandlingen af dine personoplysninger i
forbindelse med et medlemskab i Støtteforeningen for Sæby Svømmebad.
Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Støtteforeningen,
hvilket omfatter:
- Orientering om foreningens aktiviteter, eksempelvis i nyhedsmail og breve
- Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
- Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent
- Afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
- Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
- Hvis du som frivillig indtræder i Støtteforeningens bestyrelse vil dit navn og efternavn fremgå af
støtteforeningens hjemmeside.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens
artikel 6

Kategorier af personoplysninger
Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og
kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, og e-mailadresse.
For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med
unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også
behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den
modtagne børneattest.
Deling af dine persondata:
Personoplysningerne behandlet af Støtteforeningen indhentes alene hos dig eller den værge, som
har meldt dig ind. Medlemsoplysninger må kun bruges i forenings regi De må IKKE videre
distribueres.
Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 5 år efter
kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et
tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så
længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.
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Dine rettigheder:
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
- Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
- Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
- Ret til berigtigelse (rettelse)
- Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
- Ret til sletning
- Ret til begrænsning af behandling.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk.
Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine
persondata på. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret.
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