Vildbjerg Gospelkor
Privatlivspolitik.
Vildbjerg Gospelkor (VG) behandler dine oplysninger fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med
Persondataloven. Dette dokument er senest opdateret 13-11- 2018
Rettighederne for medlemmer af VG, der er specificeret i persondataloven:
-God databehandlingsskik. Behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med god
databehandlingsskik.
-Samtykke. Når VG registrerer oplysninger om en person, skal det ske med personens samtykke. Personen
kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke.
-Oplysningspligt. Medlemmet skal have oplyst, hvad der er registreret hos VG. Det er navn, mailadresse,
telefonnummer, stemmegruppe, indmeldelsesdato, samt CPR-nummer på pensionister af alle slags og på
medlemmer, der kommer fra anden kommune end Herning.
-Rettelse af fejl. Hvis det viser sig, at VG har registreret ukorrekte oplysninger om en person, skal dette
rettes/slettes, hvis personen ønsker dette.
-Oplysning om databehandling. VG er dataansvarlig og databehandler for de registrerede oplysninger.
-Klageadgang. Der kan klages til Datatilsynet over behandling af oplysninger om den pågældende. Hvis der
er noget ,som du vil have uddybet, kan du kontakte VG eller Datatilsynet.
VG registrerer følgende oplysninger:
-

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Bruges til opkrævning af kontingent og udsendelse
af korrelateret materiale og oplysninger.
Stemmegruppe. Oplysninger anvendes til placering ved koropstilling.
Indmeldelsesdato
Cpr.nr på pensionister, til brug for ansøgninger af kommunalt tilskud.
Cpr.nr på kormedlemmer der kommer fra en anden kommune end Herning

VG sletter oplysninger:
VG sletter medlemsoplysninger der ikke længere er relevante. Dette sker normalt inden for få uger- senest
inden for et år. Oplysninger, der har regnskabsmæssig betydning, slettes efter 5 år. Oplysninger af historisk
værdi slettes ikke. Historiske oplysninger er bl.a. navne på dirigenter og korets aktiviteter.
VG videregiver ikke de indsamlede oplysninger.

Såfremt andre ønsker kontakt til korets medlemmer, kan dette kun ske via VG`s bestyrelse. Kontakt
formanden. (Se hjemmeside)
VG´s hjemmeside: www.bricksite.com/vildbjerggospelkor
På VG´s hjemmeside registreres statistiske data. Disse oplysninger er udelukkende til statistik og
optimering af hjemmesiden. På hjemmesiden ligger endvidere foto fra korets optræden. Disse fotos er
uden personoplysninger. På hjemmesiden ligger-beskyttet med password- medlemmernes data.
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 VG`s hjemmeside.

