Fortegnelse over behandling af
personoplysninger i DMJK
Denne fortegnelse er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler DMJK i medfør
af persondataforordningen.
Data for seneste ajourføring af dokumentet: 14-10-2020

1.

Ansvaret for databeskyttelsen

Den til enhver tid siddende bestyrelse er ansvarlig for databeskyttelsen. En liste over
bestyrelsesmedlemmer på www.dmjk.dk.
Bestyrelsen udpeger en/flere dataansvarlig for:





2.

Hjemmesiden som p.t. er Vøgg Parsig
Facebook som p.t. er Erik Ravn
Medlemskartotek, som p.t. Poul Lindbjerg
Adgangskontrolsystem, som p.t. er Richard Storgaard/Stig Christensen

Formålet med behandlingen

Formålet med indsamlingen er at sikre klubbens drift og kommunikation med
medlemmerne.
Der indsamles kun oplysninger, som er relevante for klubbens drift og kommunikation med
medlemmerne. Der indsamles ingen oplysninger, som kan karakteriseres som særlig
følsomme.
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af
interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af
berettigede (legitime) interesser som:


Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i
forhold til generalforsamling



Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.



Afholdelse af sociale arrangementer og andre aktiviteter



Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller
situation i foreningen



Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til DMJU i relevant og
nødvendigt omfang i forbindelse med aktiviteter i DMJU regi (udstillinger m.m.)



Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen



Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles
oplysninger om forældrene



Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
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3.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Medlemmet skal ved indmeldelsen oplyse navn, adresse, postnr. og by, telefonnummer,
medlemstype samt e-mail-adresse, som vi indtaster i vores databasesystemer.
Registreringer i adgangskontrolsystem??

4.

Hvem registreres?

Alle medlemmer registreres.

5.

Videregivelse af oplysninger

Der videregives som hovedregel ikke personoplysninger til andre bortset fra registrering af
bestyrelsesmedlemmer og deltagere i DMJU's udstillingsaktiviteter, som registreres i
DMJU's klubdatabase.

6.

Sletning af oplysninger

Vi opbevarer personoplysninger i op til 3 år efter et medlems udmeldelse..

7.

Hvordan opbevares oplysningerne?

Medlemskartoteket varetages af kassereren og opbevares på en PC hos denne.

8.

Ved brud på datasikkerheden

Hvis vi opdager at alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller
på anden måde kompromitteret, kontakter vi DMJU og drøfter eventuel anmeldelse til
politiet og til Datatilsynet. Vi dokumenterer alle brud på følgende måde: Vi logger alle
uregelmæssigheder, og installerer løbende sikkerhedsopdateringer.

9. Hvad kan vores IT-system, og har vi tænkt databeskyttelse
ind i vores IT-systemer?
Ved erhvervelse af et nyt IT-system eller ved ændringer på det nuværende, tænker vi
databeskyttelse med ind. Vi er opmærksomme på, at systemet gerne må bidrage til:


At vi ikke indsamler flere oplysninger end nødvendigt.



At vi ikke opbevarer oplysningerne længere end nødvendigt.



At vi ikke anvender oplysningerne til andre formål, end de formål, som
oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.

Oplysningerne bliver behandlet manuelt af den/de dataansvarlige.
Kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmerne, hvor der formidles oplysninger om
medlemmerne, skal ske med dokumenter, der beskyttes med password.
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