PERSONDATAPOLITIK
for
4. Sct. Georgs Gilde Slagelse
Denne persondatapolitik har til formål at beskrive, hvordan vi behandler personoplysninger, hvilket
sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

1. 4. Sct. Georgs Gilde er dataansvarlige
4. Sct. Georgs Gilde er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, vi har modtaget
om en gildebroder.
Gildets data-kontaktperson, som er den til enhver tid siddende gildekansler, kan altid
kontaktes.
Kontaktinformationer:
Kirsten Nielsen
Pantholm 24H
4200 Slagelse
Tlf. 4030 9243
Mail: kn.pantholm@stofanet.dk
Hjemmeside:www.slagelsegilderne.dk

2. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
- Almindelige personoplysninger: fx kontaktoplysninger som navn, adresse, fødselsdato,
indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse og tidligere/nuværende medlemskab af et
spejderkorps samt tidligere medlemskab af et andet gilde.
3. Sådan modtager vi personoplysninger
Vi får oplysningerne fra den enkelte gildebroder samt fra landsgildekontoret

4. Formålene med at behandle oplysninger om gildets medlemmer er
- At opkræve kontingent og sende nyhedsbreve
- At drive gildets aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem.
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- At administrere gildebroderens relation til gildet

5. Grundlaget for behandling af personoplysninger
I det omfang medlemsoplysninger behandles, sker det alene på baggrund af gildets
berettigede og legitime interesser samt gildebrødrenes samtykke til behandling af
personoplysninger til et eller flere formål:
- At håndtere medlemsrettigheder (fx på gildetinget) i henhold til gilderts vedtægter
- At du kan opfylde dine forpligtelser som gildebroder, herunder betale kontingent m.v.
- At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
- At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.
Når behandling er baseret på samtykke fra gildebroderen, har denne ret til på ethvert tidspunkt
at trække samtykket tilbage, uden at dette berører lovligheden af behandlingen, som er baseret
på samtykket, inden tilbagetrækningen er sket.
6. Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om gildebrødre til andre uden for gildet – fx til brug for
markedsføring – uden forudgående samtykke.
7. Opbevaring og sletning af personoplysninger
Vi sletter oplysninger om gildebrødre et halvt år efter, at medlemskabet er ophørt.
8. Gildebrødrenes rettigheder
Som gildebroder har man efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til
behandling af oplysninger. Hvis man vil gøre brug af sine rettigheder, skal man kontakte os.
- Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Gildebroderen har ret til at få indsigt i de oplysninger,
som vi behandler om pågældende samt en række yderligere oplysninger
- Ret til berigtigelse (rettelse). Gildebroderen har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv
rettet.
- Ret til sletning. I særlige tilfælde har gildebroderen ret til at få slettet oplysninger om sig selv,
inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
- Ret til begrænsning af behandling. Gildebroderen har i visse tilfælde ret til at få behandlingen
af personoplysninger begrænset. Hvis en gildebroder har ret til at få begrænset behandlingen,
må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med gildebroderens
samtykke.
- Ret til indsigelse. Man har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige
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behandling af personoplysninger.

9. Klagemuligheder
Man har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis man er utilfreds med den måde, hvorpå
vi behandler personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på
www.datatilsynet.dk.
10. Revision af persondatapolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre gildernes persondatapolitik. Den til enhver tid gældende
persondatapolitik er tilgængelig på vores hjemmeside: www.slagelsegilderne.dk

Slagelse, den

2018

Vagn Riber Andersen (gildemester)

Knud Wilken-Jensen (skatmester)

Kirsten Nielsen (kansler
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