PERSONDATAPOLITIK FOR ODENSE POLITIORKESTERS STØTTEMEDLEMMER
HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI?
Vi indsamler udelukkende de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med dit samtykke.
Vi indsamler og behandler visse almindelige personoplysninger om dig, herunder eksempelvis
navn, adresse, e-mail og telefonnummer.
HVORFOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
Dine personoplysninger er nødvendige for at vi kan kontakte dig (primært via email) for:
•
•
•
•

brugerregistrering for nyhedsbrev
kontingentopkrævning
marketingsrelaterede aktiviteter
spørgeskemaundersøgelser

PÅ HVILKET RETSGRUNDLAG BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
Personoplysninger indsamlet til brug for marketingsrelaterede aktiviteter, tilmelding til
nyhedsbreve, kontingentopkrævning samt spørgeskemaundersøgelser, sker på grundlag af
samtykke fra dig, jf. GDPR art. 6, 1, litra a).

HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?
Vi videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER?
Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter
oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er
indsamlet.

SIKKERHED
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi
gemmer dine oplysninger på computere med begrænset adgang. Vi kan dog ikke garantere
100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en
risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og
opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

HVIS DU VIL VIDE, HVILKE OPLYSNINGER VI HAR GEMT
Du har altid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig som
medlem/støttemedlem i Odense Politorkester. Du modtager personoplysningerne i et
struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format.

Du har også ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige,
vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.
Disse rettigheder har du efter persondataforordningen, og hvis du ønsker at henvende dig i
denne forbindelse, kan du sende en e-mail til formand@odensepolitiorkester.dk

HVIS DU ØNSKER AT GØRE INDSIGELSE
Ønsker du at gøre indsigelse mod at vi har registreret personoplysninger om dig, kan du skrive
til formand@odensepolitiorkester.dk

INDSIGELSE I FORBINDELSE MED DIREKTE MARKEDSFØRING
I tilfælde af, at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring, har du endvidere
ret til at gøre indsigelse mod behandling, hvorefter Odense Politiorkester ikke længere vil
behandle dine personoplysninger til markedsføringsmæssige aktiviteter. Det er muligt ved at
sende en e-mail til formand@odensepolitiorkester.dk

I tilfælde af, at Odense Politiorkester behandler dine personoplysninger på baggrund af et
samtykke, kan du til enhver tid meddele os, at du ønsker at tilbagetrække dit samtykke,
hvorefter Odense Politiorkester ikke længere vil behandle dine personoplysninger.
Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du tilbagetrækker et samtykke, vil Odense
Politiorkester ikke længere have mulighed for at udøve sine forpligtelser overfor dig, hvilket
eksempelvis betyder, at vi ikke vil kunne udsende kontingentopkrævning til fornyelse af
støttemedlemskab. Hertil kommer at vi ikke vil kunne sende dig nyhedsmails.
Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at sende en e-mail til formand@odensepolitiorkester.dk

HVIS DU ØNSKER AT KLAGE
Klage vedr. behandling af personoplysninger skal ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300
København K, tlf.: 3319 3200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk. Anden generel vejledning
og information kan findes på www.datatilsynet.dk.

Sidst opdateret 24. maj 2018

