Blackfoot Bloustrøds Persondatapolitik
Introduktion til vores persondatapolitik
I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor
længe, vi opbevarer dem m.m. Rammen for behandlingen af dine personoplysninger er sat af den til enhver tid
gældende europæiske Persondataforordning og den danske Databeskyttelseslov. Vi bruger vores sunde fornuft når vi
har med persondata at gøre og gør os umage med at passe på personoplysninger. Vi indsamler dem kun til specifikke
formål og sletter dem så snart formålet er opfyldt.
Har du bemærkninger, spørgsmål eller andre henvendelser til denne persondatapolitik så henvend dig til Blackfoots
kasserer på kasserer@blackfoot.dk som på vegne af gruppens tegningsberettigede er ansvarlig for at sikre
overholdelse af persondatapolitikken.
Bestyrelsen gennemgår regelmæssigt og mindst en gang om året politikken for at holde den opdateret og i
overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik er senest opdateret den 17. december
2018. Den aktuelle version af politikken udsendes til bestyrelsesmedlemmer og ledere ved opdatering, og kan læses
på vores hjemmeside https://blackfoot.dk/politikker.

De personoplysninger vi behandler om dig
Disse men ikke begrænset til er oplysninger som Blackfoot indsamler om medlemmer og pårørende: Navn,
Medlemsnummer, Køn, fødselsdato, adresse, postnummer, by, telefonnumre og e-mailadresse, skole, klassetrin,
fototilladelse, spejdernavn, bankkonto.

Hvad bruges mine oplysninger til?
Vi bruger dine personoplysninger til at kunne administrere dit medlemskab, herunder at:
• kunne sende dig en kontingentopkrævning
• kunne kontakte dig vedr. møder, ture og arrangementer
• leve op til vores forpligtelse som spejdergruppe i henhold til DDS’ love

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som hjælper os fx med økonomi,
vores IT-drift og hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører
og vores tekniske support og vores bank.
Dine oplysninger deles med Spejdernes Administrationsfællesskab, som administrerer vores medlemssystem.

Politikken
1.

Bestyrelsen er ansvarlig for Persondatapolitikken, og har udpeget gruppekasseren som ansvarlig og
kontaktperson for området.
2. Oplysninger om helbred/scan af sundhedskort og lign. oplysninger til ture må ikke udveksles/lagres
elektronisk og skal destrueres efter turen.
3. Blackfoot sender ikke følsomme persondata med e-mail/sms o.lign. Derudover opfordrer vi aldrig
medlemmer til at dele deres cpr.-nummer via e-mail/sms.
4. Vi sletter filer og mails med persondata, når de er færdigbehandlede. Ledere og bestyrelsesmedlemmer skal
årligt gennemgå og slette mails/beskeder, der ikke er nogen grund til at bevare. Ved fratrædelse af rolle, skal
mails o.lign. ligeledes gennemgås og slettes. Vi er særligt opmærksomme på helbredsoplysninger og cpr.numre. Der må ikke lagres følsomme personoplysninger på www.blackfoot.dk, facebook.com, dropbox.com
eller andre tilsvarende tjenester. Persondata skal lagres i medlemsservice.
5. Persondata opbevares altid sikkert så uvedkommende ikke har adgang til dem. Vi sørger derfor for ikke at
have personoplysninger liggende fremme i hytten. Vi rydder løbende op i den persondata vi har liggende – og
papirer vi ikke behøver mere, makulerer vi eller brænder over bålet.
6. Vi deler kun persondata med relevante ledere/personer.
7. Vi benytter Facebook og egen Hjemmeside hvor vi løbende uploader billeder og video af vores
spejderaktiviteter.
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Hvilke rettigheder har du?
Som den der afgiver personoplysninger, har du en række rettigheder, som du kan gøre brug af.
Vær opmærksom på, at der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af rettighederne. Det
er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til at blive slettet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de
særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.
Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os kan du anmode om
indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til.
Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig
om at identificere dig selv yderligere.
Berigtigelse og sletning
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger,
vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis
vi af god grund ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.
Begrænsning af behandling
Du har, under særlige omstændigheder, ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger.
Dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i
et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
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