Privatlivspolitik for SAMMUS
Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken: 8. oktober 2018
Som paraplyorganisation behandler SAMMUS personoplysninger og har derfor
vedtaget denne privatlivspolitik.
I SAMMUS behandler vi kun personoplysninger der gør det muligt at opfylde SAMMUS’
behov for kontakt til vore medlemmer.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af
SAMMUS’ formål, og vi sletter personoplysningerne, når de ikke længere er
nødvendige.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige i SAMMUS
SAMMUS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Formand, Keld Hansen
Adresse:
Provst Hjortsvej 9B
CVR:
34 63 18 16
Telefon:
21 75 67 88 (Formand, Keld Hansen)
Mail:
post@sammus-nyborg.dk
Website:
www.sammus-nyborg.dk
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
Medlemsoplysninger:
- Almindelige personoplysninger:
Navn, adresse, telefonnummer og email på medlemmernes kontaktperson,
dirigent og kasserer.
- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
SAMMUS indsamler og registrerer ikke og anvender ikke personoplysninger som
CPR-numre, straffeattester og skatteoplysninger.
Navn, telefonoplysninger og e-mail på bestyrelsesmedlemmer og foreningernes
kontaktperson er tilgængelige for alle via SAMMUS hjemmeside.
Navn, adresse, telefonoplysninger og e-mail på bestyrelsesmedlemmer og
foreningernes kontaktperson er tilgængelige for for foreningernes kontaktpersoner
via login på SAMMUS intranet.
Her indsamler vi oplysninger fra
Vi anvender kun oplysninger, som vi har modtaget fra SAMMUS’ medlemmer.
Vores formål med behandling af dine personoplysninger
SAMMUS bruger de indsamlede personoplysninger i det daglige arbejder med kontakt
til vore medlemmer.
Videregivelse af personoplysninger
Sammus videregiver ikke personoplysninger.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
SAMMUS opbevarer personoplysningerne på medlemmernes kontaktpersoner så
længe kontaktpersonerne er tilknyttet medlemmerne.
Oplysningerne opbevares på SAMMUS’ komputer, formandens komputer og på
SAMMUS intranet.
Vi sletter personoplysningerne så snart de ikke er relevante for vores kontakt til
medlemmerne.
Rettigheder
Alle, der er registreret med personoplysninger hos SAMMUS, har en særlige
rettigheder efter persondataforordningen, vedrørende egne personlysninger:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
dU har som udgangspunkt ret til at vide, hvem der er dataansvarlig, hvad formålet med
behandlingen er og hvem der modtager/behandler oplysningerne.
Denne Persondatapolitik indeholder som alle disse informationer.
•

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Du kan bede om at få at vide, hvilke oplysninger vi behandler samt en evt. udskrift eller
kopi af de indsamlede oplysninger.

•

Retten til berigtigelse.

Hvis du mener, at oplysninger vi har om dig er forkerte, unøjagtige eller mangelfulde,
kan du bede om at få oplysningerne rettet.

•

Retten til sletning.

Hvis du mener, at de oplysninger vi har om dig ikke er nødvendige i forhold til det
formål, som de oprindelig er indsamlet til, kan du bede om at få oplysningerne slettet.

•

Retten til begrænsning af behandling.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi frem over kun behandle
oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke.
•

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Du har som udgangspunkt ret til at modtage oplysninger om dig selv i et almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse oplysninger til en
anden virksomhed

•

Retten til indsigelse.

Du har ret til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til bl.a. direkte
markedsføring og profilering. SAMMUS bruger dog ikke personoplysningerne til
profilering og evt. brug af personoplsyninger til markedsføring vil altid være knyttet til
et eksplicit samtykke.

Personer,der er registreret hos SAMMUS, kan gøre brug af deres rettigheder, herunder
gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger, ved at henvende dig til
os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Når vi får en henvendelse med en anmodning om at få rettet eller slettet
personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så
fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
I tilfælde af utilfredshed med vores behandling af personoplysninger kan der indgives
en klage til Datatilsynet, der er databeskyttelsesmyndighed.
Cookies og logfiler
På SAMMUS hjemmeside bruger vi cookies til Google Analytics. Vi bruger cookies for
at forbedre hjemmesidens funktioner og til statistik. Der lagres ingen
personhenførbare oplysninger i vores cookies. Cookies, som vi bruger, indeholder bl.a.
informationer om:

•
•
•
•
•
•
•
•

Hvilke sider besøgende har besøgt og hvornår.
Hvilken IP-adresse de besøgende har.
Hvor i landet besøgende kommer fra.
Hvilken sprog besøgende bruger.
Hvilken browser og OS besøgende bruger.
Hvilke søgeord besøgende har brugt for at generere indhold.
Hvilken side besøgende kommer fra (eksterne og interne links).
Hvilke links besøgende har klikket på.

Besøgende på vores hjemmeside, tilkendegiver accept disse statistik-cookies. Hvis du
slår cookies fra i din browser, vil du dog fortsat kunne bruge vores offentlige del af
hjemmesiden, men du vil ikke være i stand til at logge ind på intranet.
Vejledning i, hvordan du sletter eller blokerer for cookies, findes normalt i din
browsers hjælpefil.
Hvis du bruger en af vores IT-services, der kræver login, bliver dine handlinger
registreret i vores logfiler. Denne registrering sker jf. gældende lovkrav om
registrering af aktiviteter i IT-systemer for at forhindre misbrug og hacking. Disse
digitale spor opbevares jf. aftalen med vores databehandlere i max. 5 år.
Revidering af privatlivspolitikken
SAMMUS forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra
tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.
Ved væsentlige ændringer vil alle medlemmer af SAMMUS modtage meddelelse
herom.

