Persondatapolitik i foreningen Fyns Amatørsymfoniorkester (CVR 74688519)
1. Om foreningens persondatapolitik
I dette dokument beskriver vi, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger. Vores
mål er at beskytte informationer i overensstemmelse med lovgivningen.
2. Hvad er personoplysninger
Personoplysninger omfatter enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk
person. Der er to typer personoplysninger: Almindelige personoplysninger og Følsomme
personoplysninger.
Almindelige personoplysninger er: Alle oplysninger, som ikke er følsomme. Herunder navn, adresse,
telefonnumre, e-mailadresse, CPR-nummer, økonomiske forhold, kundeforhold osv.
Følsomme personoplysninger er: Race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk
overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske og biometriske data, helbredsoplysninger
eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

3. Hvilke personoplysninger behandler vi og hvad er formål
Fyns Amatørsymfoniorkester indsamler udelukkende saglige data om de medlemmer, som aktuelt er
aktive i et af foreningens orkestre.
Disse informationer er:
Fornavn og efternavn
Adresse
Fødselsdato (CPR-nummer for medlemmer, som ikke er bosat i Odense Kommune)
Telefonnummer
e-mailadresse
4. Hvordan indsamler vi oplysninger
Ved indmeldelse i foreningen udfylder medlemmet en formular, som overleveres til foreningens
kasserer.
5. Hvor længe opbevarer vi oplysninger
Oplysningerne opbevares i 5 år regnet fra udgangen af det år, hvor medlemmet har deltaget i et af
foreningens orkestre.

6. Hvem har adgang til oplysningerne
Kun foreningens kasserer har adgang til de lagrede persondata. Navne, adresser, telefonnumre og emailadresser kan dog ses af alle medlemmer i et krypteret dokument på foreningens hjemmeside.

7. Videregivelse af oplysninger
Personoplysninger videregives udelukkende til den aftenskole, hvorunder undervisningen gennemføres.

8. Dine rettigheder
Alle er jf. gældende lovgivning garanteret følgende rettigheder:
-

Hvem der er dataansvarlig, hvad formålet med indsamlingen af data er samt hvem der
modtager/behandler oplysningerne (oplysningspligt).
Man kan få indsigt i de oplysninger, foreningen sidder inde med (Indsigtsretten).
Man kan få rettet oplysninger, som er forkerte, mangelfulde eller mangelfulde (Retten til
berigtigelse).
Man kan få sine oplysninger slettet (Retten til at blive glemt).

9. Sikkerhed
Alle personoplysninger opbevares sikkert og diskret. Det betyder at:
-

Oplysninger gemmes kun på én pc, som er beskyttet af adgangskode, har opdateret
antivirusprogram samt krypteret backup.
Kun foreningens kasserer kan få adgang til oplysningerne
Evt. fysisk materiale opbevares aflåst.

10. Klager og kontaktinfo
Klager over foreningens behandling af personoplysninger, indsigelser samt spørgsmål vedr.
foreningens persondatapolitik rettes til dataansvarlig:
Elsebeth Laursen
Blommehaven 7
5320 Agedrup
Tlf. 23259123

