Privatlivspolitik for Hørsholm-Rungsted Vikingelaug
Som følge af EU’s databeskyttelsesordning (GDPR)
som træder i kraft 25. maj 2018
Laugets dataansvar
Bestyrelsen har set på, hvordan Lauget lever op til de nye regler, da Lauget behandler
personoplysninger. Da der p.t. ikke findes nogen officiel vejledning, har vi støttet os til
»Vejledning til idrætsforeninger om behandling af persondata« fra idrætsorganisationerne
DGI og DIF.
Laugets bestyrelse har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan
vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Behandling af personoplysninger
En rød tråd er, at vi ikke opbevarer personfølsomme oplysninger som eksempelvis
personnumre og at vi kun registrerer oplysninger der er relevante for foreningens drift – og vi
vil slette dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Det vil i praksis sige, at de
slettes senest ét år efter du har meldt dig ud.
Det drejer sig om et medlemsregister, så vi har styr på, hvem der er medlemmer og hvordan vi
får kontakt med medlemmerne. Det er primært oplysninger, du selv giver os. Følgende
oplysninger registreres:
• Navn
• Adresse
• Mailadresse
• Telefonnummer
• Optagelsesår
• Nøglenummer
• Årstal for dåb, 10 års Klæde, 25 års Kåbe og 40 års klæde.
Informationerne videregives ikke til 3. part; dog får Rungsted Havnekontor en årlig liste over
medlemmerne i en redigeret udgave, som kun indeholder navn og adresse. Den bruges til at
sikre, at bombizz til passage af pylonerne ved Sydmolen kun sælges til medlemmer af Lauget.
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger
Foreningens berettigede, legitime interesse i at behandle dine oplysninger er at varetage
medlemshåndteringen; herunder kontingentopkrævning, udsendelse af nyhedsbrev,
udsendelse af invitationer samt øvrige informationer, der er relevante for dit medlemskab.
Samt at holde styr på, hvem der har nøgle til foreningens hus Vinterpaladset.
Den dataansvarlige
Det er den til enhver tid siddende Høvding (formand), som er dataansvarlig. Kontaktdata
findes på hjemmesiden www.horsholm-rungsted-vikingelaug.dk under menupunktet
Ledelse/Bestyrelse.
Bestyrelsen
Hørsholm-Rungsted Vikingelaug
7. maj 2018
Udsendt på mail 9. maj 2018 og opsat på Opslagstavlen i Vinterpaladset 10. maj 2018.

