Dato: 19. august 2019
Privatlivspolitik for Kunstforeningen Foyer’en
Bestyrelsen i Kunstforeningen Foyer’en er dataansvarlig og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort
fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling i
overensstemmelse med lovgivningen.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af det angivne formål.
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
 Foreningens håndtering, herunder kontingentopkrævning og administration af medlemsregisteret
 Udsendelse af invitation til ferniseringer og andre medlemsarrangementer
 Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling og andre breve, der af bestyrelsen betragtes som relevante
for foreningens interesser
 Efter anmodning fra kommunen i tilfælde af ønske om dokumentation af medlemsoplysninger.
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:







Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til sletning af dine oplysninger som medlem i foreningens registreringer
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til indsigelse. Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling,
ved at henvende dig til bestyrelsen i foreningen.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Foreningens medlemsregister føres i en optegnelse (Excel-ark) hos den til enhver tid værende kasserer for foreningen.
Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere skal bruge dem til ovennævnte formål. Det vil sige, når du melder dig
ud af foreningen, hvilket gøres ved henvendelse til bestyrelsen i foreningen.
Vedligeholdelse af dine personoplysninger
Du er selv ansvarlig for at dine personoplysninger er opdateret.
Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan vi behandler persondata ved at kontakte foreningens bestyrelse. Hvis du
ikke mener, at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med reglerne, kan du indgive en klage til
Datatilsynet.
Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os 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
hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

