Privatlivspolitik for FrivilligCenter Egtved
Generelt
FrivilligCenter Egtved tager beskyttelse af dine personoplysninger alvorligt. Vi har derfor vedtaget
denne privatlivspolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine
personoplysninger.
Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som
privatperson. Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet som involverer brug af
personoplysninger.
Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Denne privatlivspolitik, fortæller kort fortæller, hvordan vi sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling
af personoplysninger.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra Frivilligcenterets 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.
Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
FrivilligCenter Egtved er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:
Kontaktperson:

Formand Kent Christian Jensen

Adresse:

Baldersvej 19, 6040 Egtved

Telefon:

40 28 97 11/75 55 17 85

Mail:

kentchristian.jensen@gmail.com

Hjemmeside:

www.

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1. Foreninger, som yder frivilligt socialt arbejde i området, der dækker den tidligere Egtved Kommune i
nuværende Vejle Kommune.
a. Almindelige personoplysninger på kontaktperson og kasserer herunder navn, adresse,
telefonnummer, mailadresse, indmeldelsesdato for foreningen, foreningens navn.
2. Frivillige
a. Almindelige personoplysninger herunder navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, og
indmeldelsesdato.
b. CPR-nr. – kun såfremt, der er brug for at udbetale kørsel, udlæg m.m.
c. Børneattest – kun for frivillige, der arbejder med børn og unge.
3. Brugere af Værktøjskassen

a. Almindelige personoplysninger herunder navn, telefonnummer, mailadresse samt for brugere
af Værktøjskassen endvidere adresse.
4. Selvhjælpsgrupper for voksne:
a. Almindelige personoplysninger herunder navn, telefonnummer og mailadresse.
b. Tilknytning til selvhjælpsgruppe og/eller nødvendige oplysninger med henblik på at matche
med borgere i grupperne.
c. Tilknytning til selvhjælpsgruppe og/eller nødvendige baggrundsoplysninger med henblik på at
matche med selvhjælpsgruppe eller samtalepartner.
Her indsamler vi oplysningerne fra
I de fleste tilfælde får vi oplysningerne fra dig selv. I enkelte tilfælde kan der være andre kilder, fx rådgiver,
som du har givet tilladelse til at formidle kontakt til FrivilligCenteret.
FrivilligCenter Egtveds formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
•
•
•

At vi som frivilligcenter har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger.
At det er nødvendigt, for at vi kan opfylde en aftale med dig.
At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger.

Formålene med at behandle oplysninger om medlemsforeninger og brugere af frivillige sociale tilbud er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At behandle oplysninger om kontaktpersoner til frivillige sociale foreninger i oversigtsform efter
aktiviteter, at sende informationsbreve og anden information.
At vi kan drive FrivilligCenterets aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på
FrivilligCenterets aktiviteter.
At kunne levere ydelser, som du har bestilt (fx Værktøjskassen, besøgs- eller indkøbstjeneste).
At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i det område, som tidligere udgjorde Give
Kommune.
At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges og ansattes erfaringer og kompetencer, herunder give
tilbud om fx kurser.
At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter.
At kunne vise situationsbilleder fra konkrete aktiviteter og arrangementer i regi af FrivilligCenter Give.
At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.
At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven, fx kravet om at indhente børneattest for alle som
arbejder med børn/unge.
At kunne udbetale kørsel og betaling for udlæg.
At administrere din relation til Frivilligcenter Give.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

Samtykke

Videregivelse af personoplysninger:
Vi benytter en række samarbejdspartnere i kommunalt regi og de andre Frivilligcentre i Vejle
Kommune, hvilket betyder, at vi kan have behov for at dele dine personoplysninger med disse ved
indkaldelse til møder, arrangementer og ved orienteringer.
Vores samarbejdspartnere behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke
anvende dem til egne formål.
Udover vores samarbejdspartnere videregiver vi ikke dine personoplysninger til andre eksterne
aktører. Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det
tilbage ved at give os besked om det.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine
personoplysninger som kontaktperson for foreninger med frivilligt socialt arbejde, som frivillig eller som
bruger.
Medlemsforeninger: Vi sletter personoplysninger på kontaktpersoner hurtigst muligt og senest et halvt år
efter, at tilhørsforholdet er ophørt.
Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig hurtigst muligt og senest et halvt år efter, at dit frivillige arbejde
ophører.
Ved tilmelding til en aktivitet skriver man samtidig under på, at man accepterer anvendelse af navn m.v. i
henhold den angivne Privatpolitik.
Brugere af selvhjælpsaktiviteter: Vi sletter oplysninger om dig hurtigst muligt og senest et halvt år efter, at
du ikke længere deltager i en selvhjælpsgruppe.
Øvrige brugere: Vi sletter oplysninger om dig hurtigst muligt og senest et halvt år efter, at vi er blevet
bekendt med, at du ikke længere er bruger. Personoplysninger på modtagere af ydelser fra Værktøjskassen
og Egtvedgruppen slettes senest 2 måneder inde i det følgende kalenderår.

Adgang til dine personoplysninger - dine rettigheder
Du har en række rettigheder, jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx ønsker at gøre
brug af disse rettigheder, bedes du kontakte styregruppens formand via ovennævnte kontaktoplysninger.
Du har ret til at få oplyst i, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse,
og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører
dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ønsker du indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, har du ret til at modtage disse
(kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt
anvendt format.

•
•
•
•
•
•

Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi informerer dig om i
denne privatlivspolitik (som styregruppe 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 imod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.
Du har ret til at flytte dine oplysninger – det vil sige, at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig i et
almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet).

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er
korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og
hvordan vi kan rette dem.
Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi oplysningerne.
Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger som indgår i
mødereferater og regnskaber, og som opbevares i op til 5 år.
Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på eller vores
brug af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med behandlingen af
dine personoplysninger. Du kan indsende en indsigelse til styregruppens formand på
mailadressen: petragive@dlgtele.dk
Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger
til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.
Ændring af privatlivspolitik
FrivilligCenter Egtved forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik.
Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på denne side, hvor dato for seneste opdatering vil
være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en synlig besked på
FrivilligCenterets hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

23. oktober 2018

