Privatlivspolitik for Byg1By
Sidst opdateret d. 15. maj 2018

1. Dataansvar

Byg1By behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der
fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er, for at vores
databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for,
at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller
datafortrolighed.
I tilfælde af, at de beslutninger, vi har behov for at træffe, er afhængige af, at vi kan behandle
følsomme persondata, biometriske oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold om dig,
gennemfører vi en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse.
Konsekvensanalysen gennemføres før, vi begynder at behandle dine persondata.

2. Kontaktoplysninger

Byg1By er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med
lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Formand: Byg1by Danmark v/Bjarne Larsen Kron
Adresse: Højelsevej 3
4623 Lille Skensved
CVR: 28895992
Bjarne.wes@gmail.com

Dataansvarlig:

Gunnar Hansen
gunnarkamma@gmail.com
2099 6215
Dansk hjemmeside: www.byg1by.dk
Facebook: Byg1by

3. En fair, sikker og transparent databehandling

Foreningen registrerer kun navn, post- og mailadresse, telefonnummer og kontingentbetaling på
foreningens medlemmer. Vi registrerer ikke cpr-nr. Visse donorer registreres midlertidigt med navn,
telefonnummer og evt. email-adresse.
Vi indhenter ikke data om dig fra andre, og vi videregiver heller ikke oplysninger om dig til andre
personer eller organisationer. Der sker ingen samkøring med andre registre eller deling med andre
tjenester.
Dine data opbevares i et regneark i skyen på ”Google drev”. Hermed er vi beskyttet mod datatab.
Kun bestyrelsens medlemmer og suppleanter har adgang til disse oplysninger. Når
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bestyrelsesmedlemmer indvælges eller fratræder, tilføjer eller sletter den dataansvarlige den
pågældendes adgang.
Når/hvis du melder dig ud af foreningen, slettes alle oplysninger om dig. Vi optager ikke børn i
vores register, kun personer over 18 år.
Formålet med registreringen er
• At registrere kontingentbetaling
• At kunne kommunikere med dig om foreningens aktiviteter, fx nyhedsbreve; meddelelser
om arrangementer.
Hvis foreningen skulle få brug for at anvende dine data til andre formål, vil foreningen indhente dit
samtykke hertil.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores principper for databehandling.

4. Sikkerhedsbrud

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri,
økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om
sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Vi anser imidlertid ikke sådanne begivenheder som
mulige i vores simple registreringssystem.

5. Brug af cookies

Vi bruger ikke cookies på vores hjemmeside.

6. Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata
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 persondata, og
hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
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 os. Vores kontaktoplysninger finder du
øverst i dette dokument under pkt. 2.
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan
rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du
trækker dit samtykke tilbage. 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 os,
hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige
forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger
vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som
muligt.
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Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge
kontaktoplysningerne øverst under pkt. 2 til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er
berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os.
Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores
databehandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt
som muligt og senest en måned, efter vi har modtaget din henvendelse.
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