Nykøbing Sjælland Stadsorkester
Privatlivspolitik
Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Vi registrerer medlemmernes personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der
fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at de
oplysninger vi har om dig påvirker dine rettigheder negativt. Det gør vi for at varetage din ret til
datasikkerhed.
Kontaktoplysninger
Bestyrelsen i Nykøbing Sjælland Stadsorkester er dataansvarlig, og vil sikre, at dine personoplysninger
behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktperson: Orkestrets sekretær
Adresse: Der henvises til orkestrets hjemmeside - bestyrelsen
CVR: 2995 9501
Telefonnr.: Der henvises til orkestrets hjemmeside - bestyrelsen
Mail: mail@stadsorkester.dk
Website: www.stadsorkester.dk
Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når du opgiver dine personoplysninger til os, oplyser vi dig om, hvilke data vi bruger og til hvilket formål. Du
modtager oplysning herom, på det tidspunkt hvor vi registrerer dine personoplysninger. Det betyder blandt
andet at du henvises til denne privatlivspolitik.
Behandling af personoplysninger
Vi anvender oplysninger om dig for at have et overblik over orkestrets medlemmer. Oplysningerne bruger vi for
at kunne lave indberetning til aftenskolen, for at kunne registrere fremmødet til koncerter m.m., når
medlemsantallet skal indberettes til DAO og når kassereren skal opkræve kontingent og når der sendes
information til orkestrets medlemmer. Desuden har vi på hjemmesiden en oversigt, der viser hvem, der spiller
de forskellige instrumenter.
Vi anvender denne type oplysninger om dig:
-

Indmeldelsesdato i orkestret
Hvilke uniformsdele du har fået udleveret
Hvilket instrument du spiller
Hvilken stemme du spiller
Dit fornavn og efternavn
Din adresse, postnummer og by
Fastnet og/eller mobiltelefonnummer og i nogle tilfælde et arbejdstelefonnummer
Din mailadresse
Om du har modtaget DAO-nålen
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Vi behandler kun relevante personoplysninger
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret
ovenfor. Formålet er afgørende for hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder
omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data, end dem, vi har brug for til det
konkrete formål.
Vi behandler kun nødvendige personoplysninger
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores
fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at
indsamle og opbevare i forbindelse med orkestrets drift.
Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger
Vi kontrollerer på dit initiativ, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende.
Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende.
Da det er vigtigt, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine
data. Du kan kontakter orkestrets sekretær med dine eventuelle rettelser.
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden
til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
Når vi ikke længere har behov for at behandle dine personoplysninger f.eks. fordi du ikke længere er aktiv i
orkestret, sletter vi oplysningerne om dig. I de tilfælde hvor oplysningerne kan have historisk værdi vil vi i
hvert enkelt tilfælde indhente tilladelse hos medlemmet om vi fortsat må have oplysninger registreret.
I nogle tilfælde indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 18 år, der kræver samtykke, foretager vi en
vurdering af, om barnet/den unge selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Vores
udgangspunkt er 15 år. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.
Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der
beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret
offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler
følsomme personoplysninger og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi
kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.
Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi
anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der
modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset
af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til orkestrets sekretær.
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Du kan have ret til at få rettet eller slettet personoplysninger
Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du
skal henvende dig til orkestrets sekretær og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan
rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine data ikke
længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.
Du kan også kontakte et medlem af bestyrelsen, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i
strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger
sekretæren, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som
muligt.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
Du har ret til at gøre indsigelse mod orkestrets behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre
indsigelse mod videregivelse af dine data. Du gør indsigelse ved skriftligt at kontakte orkestrets sekretær.
Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores
databehandling, giver vi dig svar på din henvendelse hurtigst muligt og normalvis senest en måned efter vi har
modtaget din henvendelse.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Bestyrelsen optimerer og opdaterer løbende orkestres privatlivspolitik
Orkestrets bestyrelse har ret til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer
vil datoen herunder blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på
orkestrets hjemmeside: www.stadsorkester.dk /nyttig viden/privatlivspolitik.
Bestyrelsen, den 23. maj 2018
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