Privatlivspolitik for Kulturelt Samråd Furesø (KSF) i henhold til

den nye Persondataforordning (GDPR) der trådte i kraft den 25/5 2018.

Vi behandler personoplysninger og overholder lovgivningen og principperne
for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der
kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og
gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud
fra KSF’s legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er
relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine
oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om
det.
Bestyrelsen er dataansvarlig og har det juridiske ansvar for behandling af
personoplysninger, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte data-kontaktpersonen i Kulturelt Samråd Furesø:
Bestyrelsesformand Tue Bertelsen
tue@furesoekultur.dk
Tlf. 40 84 75 35

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
Almindelige personoplysninger på medlemmer af KSF:
 Fx navn, tlf.nr og mailadresse samt oplysning om foreningstilknytning
på medlems-foreningernes kontaktpersoner
 Oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen (fx
bestyrelsen) og - i ganske særlige tilfælde beder vi om oplysninger
vedr. et medlems bankkonto for at kunne udbetale transport- og
rejsegodtgørelser, refusion og lignende.
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Formål med behandling af personoplysninger
Vi behandler udelukkende personoplysninger til bestemte formål, når vi har
en lovlig grund (hjemmel).
I det omfang vi behandler medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund
af KSF’s berettigede og legitime interesser som er:
 At have et til enhver tid opdateret overblik over
foreningerne/medlemmerne i KSF
 At håndtere medlemmernes rettigheder (fx på generalforsamlingen) i
henhold til KSF’S vedtægter
 At kunne informere foreningerne om nyheder (fx via Nyhedsbreve) og
kommende events
 At kunne planlægge og afholde kulturelle og sociale arrangementer og
aktiviteter
 At kunne indberette KSF’s medlemstal til Furesø kommune
 At kunne vise situationsbilleder fra konkrete aktiviteter eller events
 At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
Samtykke
Når vi behandler oplysninger om KSF’s medlemmer, sker det ofte på et andet
lovligt grundlag end medlemmets samtykke. Vi indhenter derfor kun
medlemmets samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at
behandle medlemmets personoplysninger til de formål, der er beskrevet
ovenfor.
Hvis vi indhenter et samtykke, er det frivilligt, om man vil give sit samtykke, og
man kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år (fx ifm
events hvor der tages identificerbare portrætbilleder), indhenter vi altid
samtykke fra en forælder.
Videregivelse af medlemmenes personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om medlemmer til andre uden for KSF – fx til
brug for markedsføring – uden medlemmets samtykke.
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Opbevaring og sletning af medlemmernes personoplysninger
Opbevaring: KSF’s fortegnelse over kontaktpersoner for foreningerne
opbevares digitalt på et Excel regneark hos data-kontaktpersonen på privat
pc, som er beskyttet af password. Kun databehandlere i Furesø kommune og
KSF’s bestyrelse kan få adgang til oplysningerne.
Sletning: Vi sletter oplysninger om KSF’s medlemmer hurtigst muligt og
senest 3 mdr. efter, at vi får meddelelse om, at foreningen/medlemmet har
udmeldt sig/ikke længere er aktiv.
Vi opbevarer kun oplysninger i anonymiseret form til statistik og lignende, så
længe de har historisk værdi.
Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en
række rettigheder:
 Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det
er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som Samråd har vi
oplysningspligt)
 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig
(indsigtsret)
 Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til
berigtigelse)
 Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til
markedsføring.
Regler for billeder på hjemmesider, sociale medier og internettet
Ved portrætbilleder indhenter vi altid personens skriftlige samtykke, før vi
lægger billedet ud på fx facebook, hjemmesiden eller lign.
Ved situationsbilleder, som har til formål at vise en aktivitet/en event
arrangeret af KSF, kan vi i nogle tilfælde gøre det uden at indhente samtykke,
hvis billedet er harmløst. Vurderes konkret i den enkelte situation.
Vi indhenter altid skriftligt samtykke hos en forælder, hvis børn optræder på et
portrætbillede.
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Et samtykke til at bringe et billede på KSF’s facebookside kan ikke trækkes
tilbage. Billedet må kun bruges til det formål, samtykket blev givet til.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores
behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktinfo på vores datakontaktperson, Tue Bertelsen, øverst her i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine
personoplysninger/slettet dit billede, gennemfører vi ændringen eller
sletningen så hurtigt som muligt.
Databeskyttelse og datasikkerhed
Vi tænker databeskyttelse ind på følgende måde:
 Vi indsamler ikke flere personlige oplysninger end nødvendigt.
 Vi opbevarer ikke oplysningerne længere end nødvendigt
 Vi anvender ikke oplysningerne til andre formål, end de formål som
oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. Vi kontakter Datatilsynet og
evt. politiet inden for 72 timer, hvis personoplysninger bliver stjålet,
hacket eller på anden måde kompromitteret.
 Vi forbeholder os ret til at ændre KSF’s privatlivspolitik. Når vi ændrer
privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved
væsentlige ændringer vil medlemmerne af KSF modtage meddelelse
herom.
Klage
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over
behandlingen af dine personoplysninger:
dt@datatilsynet.dk
tlf. 33 19 32 00
KSF’s til enhver tid gældende privatlivspolitik er offentliggjort på vores
hjemmeside, https://www.furesoekultur.dk
og facebook https://www.facebook.com/furesoekultur
Privatlivspolitikken er vedtaget på et bestyrelsesmøde den 6. december 2018.
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