GIVE FÆLLESANTENNEFORENING ERSONDATAPOLITIK
25. MAJ 2018
Fra den 25 maj 2018 træder den nye lov om behandling af persondata i kraft. (Persondataforordningen
(PDRP))
Formålet med den nye lovgivning er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger.
Væsentlige ændringer til dine rettigheder i forordningen er:
1. Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personlige oplysninger.
2. Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af disse
begrænset.
3. Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at
tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden
af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
4. Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret,
almindeligt anvendt og læsbart format.
Databehandling:
Give Fællesantenneforening er både dataansvarlig og databehandler af dine personoplysninger, som vi
selv indsamler samt de data, som vi modtager fra vores samarbejdspartner STOFA, og vi er forpligtiget til at
beskytte og respektere dit privatliv, når du er medlem af Give Fællesantenneforening.
Ved etablering af medlemskab af Give Fællesantenneforening registreres personoplysninger med det
formål, at kunne levere de ønskede ydelser til dig. Når der indsamles personoplysninger sikrer vi, at det
altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke således, at du er informeret om præcis hvilke
oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Give Fællesantenneforening videregiver oplysninger om dig og dit medlemskab til Stofa, som er vores
leverandør af programmer, internet samt vores serviceleverandør.
Hvor længe opbevarer vi dine persondata:
Efter endt medlemskab slettes dine data efter 1½ år. Denne tidsfrist med det formål, at vi har dine data
ved evt. genindtræden.
Dataopbevaring og udlevering:
Dine data opbevares digitalt med beskyttet kodeord.
Ved udlevering af persondata skal foreningens kasserer kontaktes enten på tlf: 76701803 eller på mail:
mail@give-gfa.dk
Cookies og links:
Vi bruger ikke cookies på vores hjemmeside. Vi gør samtidig opmærksom på, at ved benyttelse af links på
vores hjemmeside, kan man blive henvist til hjemmesider, der bruger cookies. Vær derfor opmærksom på
dette og gennemgå betingelserne for disse hjemmesider.

