Fortegnelse over behandlingsaktiviteter
i foreningen Aalborg Pipe Band, CVR nr.: 30862740
Dato for seneste ajourføring af dokumentet: 24-05-2018

1 Dataansvarlige
Kontaktoplysninger til bestyrelsesmedlemmer:

1.1 Formand: Brian Dahl, Telefonnr.: 30 65 48 63, Mail: brian.dahl@runbox.com
1.2 Kasserer: Allan Dahl, Telefonnr.: 20 77 17 88, Mail: apdahl@gmail.com
1.3 Sekretær:
2 Vi behandler følgende personoplysninger
Medlemsoplysninger:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Navn
Adresse, postnummer og by
Telefonnummer
Mailadresse
Indmeldelsesdato
Fødselsdag
Status i bandet (piper/drummer, aktiv/passiv)
Billeder

3 Hvem behandler vi personoplysninger om
De personer vi behandler almindelige oplysninger om, er udelukkende personer der har tilknytning til bandet som
enten aktivt spillende medlem af bandet, elev eller passivt medlem.
Disse personer omtales i det følgende som:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Bestyrelse
Aktive medlemmer i bandet
Elever
Band-medlemmer der holder pause
Passive medlemmer

4 Hvad er formålene med behandlingen
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, begrundet ud fra legitime interesser
som f.eks.:
•
•
•
•
•
•
•

Varetagelse af forhold vedrørende bestyrelse, medlemmer og den musiske ledelse
Spillejobs
Andre aktiviteter
Almindelig kommunikation
Indkaldelse til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
Udbetaling af kørselsgodtgørelse i forbindelse med spillearrangementer
Kontingentopkrævning.

5 Hvor indsamler vi oplysningerne fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig, i forbindelse med din indmeldelse i bandet.
Du får af bestyrelsen udleveret en indmeldingsblanket, der skal returneres i udfyldt stand til formand eller kasserer.
(Se venligst APB-indmeldingsblanket.pdf)

6 Hvem videgiver vi oplysningerne til
Oplysningerne videregives ikke og er ikke offentligt tilgængelige.
Oplysningerne bruges primært af bestyrelsen, til de i punkt 4 oplistede formål.

7 Hvornår sletter vi de personoplysninger, vi har modtaget
Vi opbevarer almindelige personoplysninger på aktive medlemmer i op til 3 år efter medlemskabets ophør.
Ved overgang til passiv eller in-aktiv medlemsstatus opbevares disse i max. 5 år, eller til medlemmet selv ønsker at få
sine oplysninger slettet.

8 Hvordan opbevarer vi personoplysningerne
De oplysninger vi får fra dig, i forbindelse med din indmeldelse i bandet, indtastes i et regneark
Medlemsfortegnelse.xls, der er arkiveret på Dropbox.
Arkivet ejes af formanden. De øvrige bestyrelsesmedlemmer og den musiske ledelse kan læse og rette i filen. Arkivet
er beskyttet af et log-in på Dropbox og er derfor ikke tilgængelig for menige medlemmer. Formanden kan dog tildele
adgang for nye brugere, hvis dette skønnes påkrævet.
9 Hvordan vi lever op til lovens krav om datasikkerhed
Vi kontakter Dropbox Support eller evt. Datatilsynet hvis alle eller nogle af personoplysningerne bliver stjålet, hacket
eller på anden måde kompromitteret.

10 Hvad kan vores IT system, og hvordan beskytter vi jeres persondata
Vi tænker databeskyttelse ind, når vi tager nye IT-programmer i brug eller ændrer på de nuværende.
Vi er opmærksomme på, at systemet gerne må bidrage til:
• At vi ikke indsamler flere oplysninger end nødvendigt
• At vi ikke opbevarer oplysningerne længere end nødvendigt
• At vi ikke anvender oplysningerne til andre formål, end de formål, som oplysningerne oprindeligt blev
indsamlet til.
• At vi regelmæssigt fornyer password til Dropbox
/eof

