Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Hold Masken
Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler foreningen i
forhold til persondataforordningen. Hold Masken fører fortegnelse over medlemmernes
almindelige personoplysninger.
Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i:
Hold Masken
Kontaktperson: Lene Holck Pedersen, formand
Adresse: Hjørnevej 8. Nørager, 8961 Allingåbro
CVR :haves ikke
Mobilnr.: 50 74 92 17
Mail: leneholck@gmail.com
Website: http://auningby.dk/foreninger-i-auning/hold-masken/

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 03.06.18

Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen?
Følgende bestyrelsesmedlemmer:
Lene Holck Pedersen, formand, mail: leneholck@gmail.com mobil: 50 74 92 17
Inger Tinggaard, kasserer, Juelsgårdsvej 9, 8963 Auning
Mobil: 2067 6267. Mail: ingertinggaard@gmail.com
Maybritt Petersen, Linde Alle 8, 8963 Auning
Mobil: 2856 2303. Mail: lindealle8@gmail.com
Birthe Sørensen, Vestervænget 13, 8963 Auning
Mobil: 4241 6613. Mail: rytter@city.dk
Anne-Grethe Andersen, Ndr. Fælledvej 5J, 8963 Auning
Mobil: 4048 3416. Mail: ingen

Hvad er formålene med behandlingen?
Vi behandler dine personoplysninger alene for at vi kan kontakte dig.
Vi behandler bestyrelsesmedlemmernes personoplysninger alene for at medlemmer
nemt kan kontakte foreningens ledelse.
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Hvilke personoplysninger behandler vi?
Vi behandler følgende personoplysninger:
Medlemsoplysninger omhandler kun følgende almindelige personoplysninger:
- Navn, adresse, mobil/telefonnummer og e-mailadresse
Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer: Registreres som almindelige medlemmer
samt oplysning om tillidsposter i bestyrelse: Formand, næstformand, kasserer og
sekretær.
Overfor valgte pengeinstitutter er desuden oplyst kassererens personnummer.
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, registreres ikke.

Hvem behandler vi oplysninger om?
Medlemmer, bestyrelsesmedlemmer

Hvem videregives oplysningerne til?
Vi videregiver ikke personoplysninger til andre overhoved.

Hvornår sletter vi personoplysninger i foreningen?
Af praktiske og administrative hensyn vil vi opbevare dine personoplysninger i op til
3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.
Vi opbevarer dog oplysninger på medlemmer til statistik og lignende, så længe de har
historisk værdi.

Hvordan opbevarer vi personoplysninger i foreningen?
Vi opbevarer alle personoplysninger på formandens private pc, der er beskyttet med
et passord, som kun formanden er bekendt med.

Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden?
Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden
måde kompromitteret, drøfter bestyrelsen eventuel anmeldelse til politiet og til Datatilsynet.
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