Fredensborg Møllelaug
Møllelaugets brug af dine personlige oplysninger

Fredensborg den 30.05.2018
Med henvisning til lov nr. 502 af 23.05.2018 (databeskyttelsesloven) vil vi informere dig om, hvordan vi behandler dine
personoplysninger.
1. Formål og retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger
Formålet er at føre registre over alle medlemmer bosiddende på samme adresse, samt medlemmer med tillidsposter i
Fredensborg Møllelaug.
2. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler kun almindelige personoplysninger, herunder navne, adresser, telefon nr, mailadresser, indmeldelsesdato samt
perioder for diverse tillidsposter.
Ud over dette registrerer kassereren dato, beløb og indbetalingsform vedrørende årskontingent og eventuelle
deltagergebyrer. Denne registrering er på løbenummer og navne, samt det kendte antal personer på samme løbenummer.
Situationsbilleder og referater fra møder anvendes på hjemmeside og sociale medier.
Herudover fremsendes medlemsinformationer, mødeinvitation og -tilmelding pr. mail, der sendes som Bcc med henblik på,
at mailadresser for andre medlemmer ikke fremgår af de udsendte mails.
3. Modtagere eller kategorier af modtagere
Møllelauget videregiver ikke dine kontaktoplysninger til firmaer og lignende.
Navne på personer med tillidsposter kan fremgå af hjemmesiden www.fredensborg-mollelaug.dk
Medlemmernes navne fremgår ikke.
4. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Vi har dine oplysninger fra, da du indmeldte dig og fra den korrespondance, der har været vedrørende medlemsmøder og
betaling af kontingent. Herudover kan du være nævnt i mødereferater eller fremgå på situationsbilleder fra møder.
5. Opbevaring af dine personoplysninger
Data findes på formandens og/eller kassererens PC og på backup på ekstern harddisk.
Desuden i mailkorrespondance, og evt. i referater fra vore arrangementer m.v.
Herudover findes et fysisk arkiv hos formanden.
8. Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesloven en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på kontakt@fredensborg-mollelaug.dk.
Din indmeldelse anses som samtykke til, at vi kan behandle oplysningerne om dig.
Du kan altid trække dette samtykke tilbage ved at udtræde af Fredensborg Møllelaug.
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Du har ret til at begrænse behandlingen af data om dig i det omfang, begrænsningen ikke er en forudsætning for at føre en
medlemsfortegnelse.
9. Klage over registreringen
Hvis du vil klage over behandlingen af dine personoplysninger foretrækker vi naturligvis, at du først kontakter os.
Du kan også rette henvendelse til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.
10. Dataansvarliges kontaktoplysninger
Kontakt venligst os på kontakt@fredensborg-mollelaug.dk, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller har
spørgsmål/kommentarer.
Med venlig hilsen
Fredensborg Møllelaug
Vedtaget af bestyrelsen via mailmøde 30.maj 2018

Hjemmeside: www.fredensborg-mollelaug.dk Kontaktadresse: kontakt@fredensborg-mollelaug.dk
MobilePay 60 68 27 82 * Bankkonto: 2313 - 6 276 712 916 * CVR. nr. 3444 1286
Karlebo Mølle: Kirkeltevej 161c, 2980 Kokkedal * Højsager Mølle: Højsagervej 8, 3480 Fredensborg

