Privatlivspolitik
Kongsdal Baadelaug
Vi tager databeskyttelse alvorligt

Beskyttelsen af dit privatliv er meget vigtig for os. Vi beder dig derfor læse nedenstående information, der
nærmere beskriver hvilken behandling af dine personlige oplysninger, der finder sted i bådlauget. Såfremt du ikke
kan acceptere disse betingelser, skal du ikke være medlem af vores forening.
Ved at indmelde dig og være medlem af Kongsdal Baadelaug accepterer du følgende:
Brug af personoplysninger
Vi indsamler og behandler kun de personlige data om medlemmerne, som er nødvendige, for at vi kan drive foreningen.
Det drejer sig om: Navn, adresse, email-adresse og tlf/mobilnummer.
Disse data bruger vi til almindeligt foreningsarbejde.
Vores medlemssystem, hjemmeside, harddiske og drev er beskyttet, og med begrænset adgang dertil.
Kongsdal Baadelaug deler medlemmernes data eksternt med Dansk Sejlunion og vores it-leverandører, revisor, og i
særlige tilfælde kan skifteretten/advokater/offentlige myndigheder også få kendskab til dem. Disse er ansvarlige for
dine data på samme måde som vore interne databehandlere.
Hvis det bliver nødvendigt for bestyrelsen at dele dine data med tredjemand, som ikke er nævnt ovenfor, vil du blive
informeret om dette. Eventuelt vil du blive bedt om at afgive samtykke.
Nogle data deles indenfor foreningen for eksempel på pladslisten. Det vil sige, at alle de andre medlemmer kan se dit
navn, mobilnummer og email-adresse på pladslisten på vores hjemmeside.
Men den er ikke offentligt tilgængelig.
Det er ikke muligt at få slettet sine data så længe man er medlem af foreningen og vi gemmer data i vores regnskab i 5
år efter udmeldelse/afslutning af økonomisk mellemværende, som vi skal ifølge Bogføringsloven.

Du har ret til at få adgang til dine data
Hvis du fortryder indsendelse af anmodning om indmeldelse, før du har fået et økonomisk mellemværende med
foreningen, kan du få slettet alle data med det samme.
Du har til enhver tid ret til at få oplyst hvilke data, foreningen har registreret om dig og hvad de anvendes til, samt til at
få forkerte data rettet, ved henvendelse til kasserer eller webmaster. Se kontaktoplysninger på hjemmesiden.
Du kan som medlem selv rette dine data på hjemmesiden.
Foreningen har også pligt til at oplyse dig om eventuelle alvorlige brud på datasikkerheden, som vedrører dine data.

Dit bidrag
Du er som medlem pligtig til at sørge for, at Kongsdal Baadelaug har de korrekte oplysninger om dig.
Du er også pligtig til at få samtykke fra andre medlemmer, før du deler deres data udenfor foreningen.
Du må ikke dele dit login til hjemmesiden med nogen uden tilknytning til bådlauget.
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