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Frivatlivspotitik
§en Fyenslqe G*rderfarenings dataansvar
Den Fyenske Garderforening indsarnier, opbevarer og anvender {hehandler} personoplysnlnger for
alle foreninEens medlery.lffrer.
Den Fyenske Garderforening har rned henblik på behandling af personcplysninger udarbejdet
denne privatlivspolitlk, der kort redegør for, hvordafi persCInoplysninger behandles.
Gennenngående for foreningens databehandling er, at der kun behandles personoplysninger til
bestemte forrnål CIg rid fra berettlgede {legitime] interesser. Der behandles såtredes kun

perscnoplysninger,
f*renlngen.

der er relevante og nødvendige til opfyldetse af de angivne forr*iål for

Kontakt<rplysninger på den d*taansvarlige
Den Fyenske Garderforening er dataansvarlig, og den sikrer,
pers*n*plysninger behandles i overensstemmelse rned lovgivningen"
Kontaktoplysninger til Den Fyenske Garderforening er:
Kontaktperson: Henrik Gaitrup
Hybenve"! 37, 526S Odense §
Adresse;

Telefonnr.:
Mail:
Hjernrneside:

at

ethvert

rnedlems

2073 407S
hgprivatZ@gmail,com
www.denfyenske.dk

Behandtring af persenoplysninger
Den Fyenske Garderfsrening behandlerfølgende personoplysninger:

t)

MedtemsopXffåffi:
personopiysninger:

o Navn
o Ådre*se
0 TeXefonnummer
t: E-n'lailadresse
o Fødselsdato
G Årgang
o lndrneidelsesdata

Personoplysninger, der er t*llagt en højere grad af bes§$telse:
CPR-nurnmer såfremt et medlern skal Eadkendes på en SKV*ansøg*ing i
tonhaid t*[ våbenloven.
CPR-nummer sarnt bankkontonummer forbindelse rned foreningens
tilmelding af rnedlemmer til PBS.

o
c

i

Personoplys n inger indsamles fra
Perscnoplysninger tilgår fra medlemmet ved indnneldelse.
Herudover sker der en udveksli*E mellem De Danske Garderforeningers §ekretariat, Idet
indrneldelse kan ske ad denne vej eller idet personoplysninger tilretes gennern et nnedlerns
henvendelse tll §ekretariatet"
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Foreningens fonnål nred behandtirg af personoptysninger
Den Fyenske Garderforening behandler personoplysnir:ger til besternte fonnå|, når foreningen har
en lovlig grund.
l-ovlige grunde til behandiing er særligt:
berettigede ilegitirne) interesser i at behandle personoptrysninger, såssrn
" Foreningens
rnutrigheden for at kontakte rnedlemmet, beregning af anciennitet i fcrhold til tildeling af

r

hæderstegn, opkrævning af kontingent og så vldere.
Vedligeholdelse af De Dsnske Garderforeningers sarnlede medlennsregister sannt cversigt
over hestyrelsers samrnensætning.

Formålene:
1) Fannå! n'led behandting af medlenrsoplysninger:
Foreningens medlemshåndtering, herunder koniingentopkrævning.

r

" §om led i
",

2)

{oreningens aktiviteter, herunder planleegning, gennemførelse og

apfølgning"
Opfyldelse ai lovkrav, herunder folkeoplysningslcven.
Ådnninistration af medlemmets relation tilforeningen"

Forrnål med behandling af oplysninger på bestyrelser:
Give mulighed for De Danske Garderforeninger at kontakte bestyrelsesmedlemmer
ved b*hov herfor"

.

Behardtring af persenoplysninger ud fra legitirns lnteresser
Ethveft rnedlems personoplysninger/rnedlemsoplysninger befrandles alene på baggrund af
berettigede {legiiirne} interesser sern:
Udøvelse af aktivitet, herunder udfærdigelse af deltagerlister, adgangslister, inteme
resultatlister rfi.v..
Håndtering af rnedlernsrettigheder i henh*ld til foreningens vedtægter, herunder i forhold til
generalforsamling.
Opfyldetrse af rn*dlenrspligter, herunder cpkrævning cg betaling af kontingent rn.v.
Afhclde[se af sociale arångementer, sportslige aktiviteter sarnt andre aktiviteter.
Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i
foreningen
Videregivelse af alrrindelige personoplysninger til De Danske Garderforenlnger i relevant og
nødvendigt or*fang.
Da forenlngen far hvad angår skydning er medlenr af BGl, sker der videregivelse af
oplysninger nnrc ledere til disse, for herigennem at kunne rnodtage infornatisn og aktiwitetsog kursustilbud herfra.
Åf praktiske, adrninistrative og historisk hensyn og betydning hensyn opbevares alrnindelige
nredlernsoplysninger efter et rnedlents udrneldelse-

r

"

r"
.
r

*
.

§arn§kke
Ved indrneldelse

i

Den Fyenske Garderforening gives sanrtidig sarntykke til foreningens
indhentning, opbevaring og anvendelse af medlernmets personoplysninger, §amt udveksling af
tilsvarende n'rellem D*n Fyenske Garderforenlng og De Danske Garderforeningers Sekretariat.
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Ved ansøgning i fcnhold til våhenloven giver underskrift på SKV-ansøgninger samtldig udtryk for
samtykke til Den Fyenske Garderforening for indhentning, opbevaring og anvendelse af
medEernmets CPR-nu{Trrner.

Vider*givelse af personoplysninger
Den Fyenske Garderforening videregiver ved indmeldetse eller rettelser til et rnedlems
personaplysninger disse til De Danske Garde$oreningens §ekretariat med henhlik på a.lourføring af
det sarnlede medlernsregister.

fsrbixdelse med §en Fyenske Garderforening deltagelse i De Danske Garderforeningers
landsdækkende idrætsaktivitet sker der videregivelse af aplysninger orn deltagelse og resultater iil
De ilanske Garderforeninger"
Der sk*r videreg*velse af oplysninger orn bestyrelsers r&rrime*sætning tl] De Danske

I

Ga

rderforeningers §ekretariat"

Den Fyenske Garderfsrenirrg videregiver ikke personoplysninger til finnaer til rnarkedsføning eiler
lignende.

Oph*varing og sietning af personoplysninger
Den Fyenske Garderforening opbeuarer personoplysninger så

traenge rnedXemskab af foreningen
eksisterer.
Ved udrneldelse vil alrnindelige personoplysninger kunne opbevares af praktiske og adrninistrative
hensyn i op til 3 år efter kalenderåret for udrneldelse af foreningen

Alrninde§ige personoplysninger opbevares dog så laenge, de !'lar fristcrisk værd[.
CPR-nummer sg bankkonto oplys*inger anvendt ved tilrnelding af medtrennrnet
umiddelbart efter, at tilrnelding er foretaget.

til PB§

sleltes

Htredlemmets rettigheder
Ethvert medlenn har en række retiigheder efter persondataforordninger CIisse er:
Retten til at btive oplyst *rn b*handlingen af data

*
"
.
.
.
.
"

Retten til indsigt i egne personoplysninger
Re#en tit berigiigelse
Retten tilsletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet {udlevering af data i et almindeligt anvendt fonnat}
Re§en til indsigelse

Ethvert rnedlem kan gøre brug af disse rettigheder, herunder gøre indsigelse mod Den Fyenske
Garderforening behandling, ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Kontaktoplysninger fr*des
øverst"

Ved et rnedlems henvendelse rned *n anmcdning om at få rettet eltrer slettet personoplysninger,
vurderes orn hetingelserne herfor er opfyldt, CIg gennet'nfører i så fald ændringer eller sletning så
hurtigt som rnuligt.
Et rnedlem kan altid indgive en klage til Datatilsynet"
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Revidering af privattivspotitikken
Den Fyenske Garderforening forhehelder sig retten til at foretage ændrlnger i denne privatlivspoNitik
fra tid til anden. Ved ændringer vil revisionsdatoen øverst i privatlivspolltikken blive indsat, og
ændringen vises rned {odret streg i højre margin. Den til enhver tid gældende privattrivspotritik vil
\rære tilgængelig på foreningens h.jernmeside" Ved væsentlige ænd*nger vil du modtage
rneddeleNse herorn,
FrivatlivspolitiktEen er vedtaget på nnøde den 20"09"20't 8"
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