
Fortegnelse over behandlingsaktiviteter hos Jelling Folkedansere

Seneste ajourføring af dokumentet er 28. august 2018

Ansvarlig for databeskyttelse i Jelling Folkedansere Formand Inga Sørensen, Klintevej 20, 7100 Vejle, telefon 75823013/23860500, mailadresse: ingasrnsn@gmail.com

Kasserer Norma Hornung, Hvejselvej 79, 7300 Jelling, telefon 98131602/21799620, mailadresse: norma@zebriel.dk

Bestyrelsesmedlem Jens Møller Jensen, Mølleparken 4 G, 7184 Vandel, telefon 75324250/22482605, mailadresse: jmj.vandel@gmail.com

Formål med behandling af data Almen medlems-kommunikation

Indkaldelse til medlemsmøder og events

Indkaldelse til generalforsamling

Kontingentbetaling til foreningen

Kontingentbetaling til Folkedans Danmark

Søge tilskud fra kommunen

Udbetale lønninger og godtgørelser

Vi behandler følgende oplysninger Navn Oplysninger minus

Mailadresse CPR-nummer opbe-

Telefonnummer vares i medlems-

Postadresse systemet 

Fødselsdag folkedansenseren.dk

(databehandleraftale

Vi  behandler oplysninger om følgende Medlemmer alle ovennævnte oplysninger på vej)

Instruktører alle ovennævnte oplysninger

ledere alle ovennævnte oplysninger

Spillemænd alle ovennævnte oplysninger

Bestyrelsesmedlemmer alle ovennævnte oplysninger

Vi videregiver oplysningerne som følger Navn, mailadresse, telefonnummer, postadresse videregives til Folkedans Danmark

samt fødselsdag

Sletning af personoplysninger Ovennævnte medlemsoplysninger opbevares sammen med regnskabet for det pågældende år

(vi opbevarer data af historiske årsager)

Oplysninger om ulønnede ledere, instruktører og

spillemænd, der er ophørt med aktiviteten opbevares sammen med regnskabet for det pågældende år

Oplysninger om lønnede ledere, instruktører og

spillemænd, der er ophørt med aktiviteten opbevares sammen med regnskabet for de pågældende år

Opbevaring af personoplysninger Alle medlemsoplysninger samt alle oplysninger om opbevares på kassererens computer og dropbox konto, som er sikret

bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og med et password, som kun kendes af kasserer

spillemænd og dennes søn, Kim. Formanden har Kims tlf.nr. 

Ringbind med bilag indeholdende de nævnte oplysninger



opbevares i et aflåst skab hos kassereren. 

Reaktion på brud på datasikkerheden Kassererens computer skulle denne blive stjålet eller hacket eller på anden

måde blive kompromitteret, kontakter vi straks 

Folkedans Danmark og drøfter eventuel anmeldelse

til politiet og til Datatilsynet.

Ringbind med bilag indeholdende ovennævnte Skulle indholdet blive stjålet eller kompromitteret,

oplysninger om medlemmer, bestyrelsesmedlemmer, helt eller delvist, kontakter vi straks Folkedans 

ledere, instruktører og spillemænd Danmark og drøfter eventuel anmeldelse til

politiet og til Datatilsynet.

Henvendelse til hvem, hvis data ønskes slettet? Kasserer Norma Hornung, se kontaktoplysninger øverst i dokumentet


