Persondatapolitik

1. Dataansvarlig og øvrige kontaktoplysninger
Foreningen Fremad Folket er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.
Dataansvarlig
Foreningen Fremad Folket

Kontakt
ff@aarhus-fremad.dk

2. Kategori af personoplysninger der behandles om dig
Vi behandler navn og e-mailadresse. Det vil sige almindelige personoplysninger.
3. Formål og behandlingsaktiviteter
Indsamling og opbevaring af personoplysninger sker i forbindelse med din indmeldelse i Foreningen Fremad
Folket. Opbevaring af oplysningerne sker med henblik på kommunikation fra Foreningen Fremad Folket.
4. Modtagere af personoplysningerne
Dine personoplysninger vil ikke blive delt med tredjepart og vil udelukkende blive brugt i forbindelse med
kommunikation fra Foreningen Fremad Folket. Såfremt det bliver nødvendigt at videregive dine
personoplysninger til tredjepart, vil du på forhånd blive anmodet om samtykke.
5. Opbevaringstid
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem af Foreningen Fremad Folket. Når du melder
dig ud af Foreningen Fremad Folket i henhold til foreningens medlemsbetingelser, vil dine
personoplysninger bliver slettet senest 3 måneder efter udløb af perioden for din medlemskab.
6. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine
personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Du har ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
sletning indtræffer (ved udmeldelse).
Ret til begrænsning af behandlingen
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til få
begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.
7. Du kan klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

