POLITIK FOR
BEHANDLING AF
PERSONOPLYSNINGER
Indledning

Dette er en beskrivelse af Foreningen af Danske Santiagopilgrimme formål med
og processer for behandling af personoplysninger. Politikken beskriver også
hvilke data der behandles og hvem der er involveret i behandlingen, samt
hvilke systemer der benyttes. Politikken er tilgængelig på foreningens
hjemmeside. www.santiagopilgrimme.dk

Formål

I tillæg til Foreningens almindelige formål, som er tilgængelig på foreningens
hjemmeside, indsamler foreningen persondata for at have overblik over hvilke
medlemmer der er i foreningen, for at kunne opkræve kontingent og for at
kunne servicere medlemmerne med væsentlig information om forhold i
foreningens virke.

Indsamlede data

Foreningen indsamler følgende obligatoriske data om det enkelte medlem:
- Navn
- Adresse
- Mailadresse
- Telefon
Der indsamles ikke særligt personfølsomme data som et led i foreningens
arbejde, hvorfor foreningen ikke indhenter samtykke fra medlemmerne.
Samtykket anses for givet i det øjeblik indmeldelse til foreningen er betalt.

Cookies

Cookies på Danske Santiagopilgrimmes hjemmeside, omfatter kun de af Google
Analytics tilknyttede. Foreningen indsamler ikke data om din færden på eller
gemmer oplysninger om hvilke af foreningens sider du besøger.

Behandling af data

Foreningens fører et medlemsregister med udgangspunkt i ovenstående data.
Registret opdateres løbende i takt med ind- og udmeldelser af Foreningen.
Registret anvendes ligeledes til udsendelse af nyhedsbreve og indkaldelse til
årsmøde/generalforsamling.
Medlemsregistret administreres af Foreningens forretningsfører, hvor adgang
kræver brugernavn og password.
Desuden føres register med tilsvarende data som ved medlemmer, på de
personer der har kontaktet Foreningen omkring køb af pilgrimspas.
Sletning af medlemsdata sker senest 12 måneder efter et medlems udmeldelse.
Sletning af data på henvendelser om pilgrimspas, slettes efter 6 måneder.

Persondataansvarlig
Dataansvarlig

John Stævngaard er af bestyrelsen udpeget som persondataansvarlig
Foreningen af Danske Santiagopilgrimme
Baneringen 41, 3660 Stenløse
CVR-nummer: 35262032
P-nummer: 1026524675

Øvrige forhold

Det er muligt at få oplyst kontingentstatus og hvilke data foreningen har
liggende ved henvendelse til Forretningsfører.

