Privatlivspolitik
Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder
Co. Kasserer Pia Vium Strandridder
Københovedvej 51, 6630 Rødding
CVR nr. 34140197

Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder behandler personoplysninger og har derfor udarbejdet
denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller vores medlemsmenigheder, hvordan vi behandler deres
personoplysninger. Vores medlemsmenigheder bør læse denne politik og er altid velkommen til at

kontakte os, hvis der opstår spørgsmål.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Foreningens af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder er dataansvarlig, og vi sikrer, at vores medlemmers
personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Formanden Laura Lundager Jensen kan kontaktes på tlf. nr. 23318311 og på mail luje@kp.dk.
Vores kasserer Pia Vium Strandridder kan kontaktes på tlf. nr. 26750427 og på mail
roeddingfrimenighed@gmail.com.

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Vi behandler vores medlemmers personoplysninger for at kunne drive foreningen, herunder
medlemsadministration.
Retsgrundlaget er medlemmernes aftale om medlemskab af foreningen.
Vores medlemmer er forpligtede til at give foreningen de personoplysninger vi skal bruge for at kunne
indgå en aftale om medlemskab.

3. Kategori af personoplysninger
Om vores medlemsmenigheder modtager vi almindelige oplysninger; menighedens navn, adresse,
telefonnummer, mailadresse samt antallet af medlemmer i menigheden. Endvidere modtages navn,
adresse, telefonnummer samt mailadresse på menighedernes præst, formand samt
kasserer/forretningsfører.
Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om vores medlemmer.

Fra vores bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt revisorer modtager vi almindelige oplysninger: navn,
adresse, telefonnummer samt mail. Herudover modtager vi bestyrelsesmedlemmernes cpr.nr. til brug for
indberetning af kørselsgodtgørelse til Skat.

4. Behandling og videregivelse af personoplysninger
Vi bruger personoplysningerne fra vores medlemsmenigheder til at:
•
•
•
•
•

føre foreningens medlemskartotek, herunder udarbejdelse af adresseliste
kunne administrere menighedernes medlemsforhold, herunder opkrævning af kontingent
kunne administrere foreningens Orlovskasse, herunder opkræve kontingent samt udbetaling af
orlovsstøtte
kunne sende årsskrift, nyhedsmails samt anden medlemsinformation
kunne afholde generalforsamling, præstekonvent, bestyrelsesmøder, medlemsmøder, kursusdage
mv.

Personoplysninger om vores medlemsmenigheder offentliggøres og videregives på foreningens
hjemmeside, herunder med link til medlemsmenighedernes hjemmesider.
Foreningens adresseliste er på hjemmesiden samt i foreningens årsskrift.
Personoplysningerne om foreningens bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, samt revisorer, herunder
oplysning om hvilken medlemsmenighed disse er tilknyttet, offentliggøres og videregives på foreningens
hjemmeside samt i foreningens årsskrift.
I det omfang der gives samtykke hertil, kan foreningens bestyrelsesmedlemmer ses på hjemmesiden med
portrætbillede, navn, adresse, telefonnummer, mailadresse samt oplysning om hvilken medlemsmenighed
bestyrelsesmedlemmet er tilknyttet.
Vi bruger antallet af medlemmer i vores medlemsmenigheder til beregning af kontingent til foreningen
samt Orlovskassen.
Ved medlemsmenighedernes ansøgning om orlovsstøtte fra foreningens Orlovskasse behandles endvidere
oplysninger om den omhandlende orlov. I den forbindelse behandles oplysninger om præsten som afholder
orlov, orlovens formål og længde samt oplysninger om afholdte tjenester og konfirmandundervisning.
Endelig modtages oplysninger om præstevikar(er), med henblik på medlemsmenighedernes dokumentation
for afholdte ekstraudgifter i forbindelse med præstens orlov. Det er frivilligt for foreningens medlemmer at
være medlem af Orlovskassen.
Ved tilmeldinger til foreningens arrangementer modtager og behandler vi endvidere personoplysninger i
forbindelse med udarbejdelse af deltagerlister mv. Deltagerlister kan indeholde navn, mailadresse samt
information om hvilken menighed deltageren er tilknyttet. Deltagerlister udleveres til arrangementernes
deltagere.
Vi har indgået databehandleraftale med det firma hvor vi hoster foreningens hjemmeside. Vi videregiver
oplysninger om vores medlemsmenigheder, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt revisorer til dette
firma, i forbindelse med drift af foreningens hjemmeside.

5. Opbevaring og sletning af personoplysninger
Foreningen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området.
Vi opbevarer alene personoplysninger så længe det er nødvendigt.
Vi sletter personoplysninger om vores medlemsmenigheder udmeldelse af foreningen. Dog vil oplysninger
om menigheden fortsat være at finde i tidligere udgaver af foreningens årsskrift, som også kan ses på
foreningens hjemmeside.
Personoplysninger om vores bestyrelsesmedlemmer samt revisorer vil fremgår af referater og regnskaber
mv. også efter disse evt. ikke længere har tilknytning til foreningen.

6. Dine rettigheder
Alle som vi behandler personoplysninger om har til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger,
som vi har og behandler. Ønsker du indsigt skal du skrive til os på mailadressen
roeddingfrimenighed@gmail.com og vi imødekommer din indsigtsret så hurtigt som muligt.
Alle har ret til at få urigtige personoplysninger rettet.
Hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, har du mulighed for at
indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

7. Hjemmeside - Cookies
En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker
under dit besøg på foreningens hjemmeside og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder
kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.
Cookies er nødvendige for at foreningens hjemmeside kan fungere optimalt.
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillinger i din internetbrowser.

8. Sikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, så vi beskytter personoplysninger mod f.eks.
uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

9. Opdatering af denne politik
Foreningen er forpligtiget til at overholde reglerne om databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt
denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med lovgivningen.

Denne politik kan ændres uden varsel. Den nyeste opdaterede politik vil altid være tilgængelig på
foreningens hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil vi orientere herom i nyhedsmail til vores
medlemmer.

Denne politik er senest opdateret den 29. januar 2019

