PRIVATLIVSPOLITIK – beskyttelse af personoplysninger
i kunstforeningen DIAGONALEN
Som medlem af Kunstforeningen Diagonalen, har du ret til at vide, hvad vi registrerer om dig – og hvad vi
bruger oplysningerne til. Vi videregiver ingen oplysninger.
Retligt grundlag er Den Europæiske Databeskyttelsesforordning af 25.5.2018 GDPR (General Data Protection Regulation)

1. Hvad er personoplysninger og hvordan
behandler vi dem

Personoplysninger er navn, adresse, telefon og mailadresse.
Hvert medlem giver selv oplysning om disse data, som bruges til
registrering på elektronisk medlemsliste.
Medlemslisten opbevares også som en fysisk liste for det aktuelle
foreningsår.
Oplysningerne deles ikke med andre.

2. Hvad er formålet med
registrering af
personoplysninger og
hvilken information giver
vi til medlemmerne.

Formål med registrering af persondata er, at foreningen har
tilgængelige data:
-

Ved indbetaling af kontingent

-

Ved udsendelse af nyhedsbreve/mails. Mailen sendes i
bcc feltet, så kun medlemmets eget navn fremgår

-

Ved omdeling af årsprogrammer

-

Ved offentliggørelse af situationsbilleder i forbindelse
med en aktivitet i foreningen

Når en person melder sig ind i foreningen oplyses om
ovenstående.
3. Hvordan opfylder vi
medlemmets
rettigheder?

Dine rettigheder:
- ret til at få oplyst, hvad der er registreret om dig
- ret til at få rettet forkerte oplysninger
- ret til sletning
- ret til indsigelse
Vores medlemsliste med personoplysninger opdateres x 1 årlig
og ved ind-eller udmeldelse.
Medlemmer kan udmelde sig ved at sende mail til/kontakte
kassereren og anmode om at blive slettet af listen. Af praktiske
og administrative hensyn opbevarer vi data i en periode efter
udmelding (max indtil start på nyt foreningsår).
Ved ændring i personoplysningerne giver medlemmet selv
besked til kassereren.
Ved spørgsmål eller indsigelse kontaktes den aktuelle formand.

Vi opbevarer ikke oplysningerne længere end nødvendigt.
Vi anvender ikke oplysningerne til andre formål, end de
ovennævnte.
4. Hvordan indhenter vi
samtykke?

Ved indmeldelse i foreningen modtager medlemmet gældende
årsprogram og henvises til hjemmesiden
www.kunstdiagonalen.dk, hvor vedtægter og privatlivspolitikken
kan læses.
Ved indbetaling af medlemskontingent giver medlemmet på den
måde sit informerede samtykke til anvendelse af
personoplysningerne.

5. Hvem er ansvarlig for
personoplysninger i
vores forening?

Aktuelle bestyrelsesmedlemmer

6. Hvordan sikrer vi de
udstillende kunstneres
samtykke i forbindelse
med markedsføring ?

Der udformes en udstillingsaftale mellem Diagonalen og den
udstillende kunstner. Heri giver kunstneren samtykke til brug af
portrætfoto, navn, adresse i forbindelse med markedsføring.
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