Aalborg d. 27.05.2019

SK-AAL Persondatapolitik

Persondatapolitik for pendlerforeningen SK-AAL
Pendlerforeningen SK-AAL er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem gør brug af netværket. SK-AAL tilstræber, at du føler dig tryg ved foreningens behandling af dine personoplysninger.
Pendlerforeningen SK-AAL behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.
Pendlerforeningen SK-AAL anvender følgende databehandlere:
Microsoft Office, der anvendes til opbevaring af medlemsoplysninger, håndtering af medlemskommunikation og kontingentopkrævning.
Doodle, der anvendes i fm. til/framelding til aktiviteter
Surftown / UnoEuro, der er databehandler i forbindelse med drift af website, der ikke indeholder persondata.

1. Indsamling og anvendelse af dine personoplysninger
Pendlerforeningen SK-AAL indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:
•

Når du indmelder dig som medlem indsamles oplysninger om dig for at administrere dit
medlemskab, herunder at opkræve kontingent. Oplysningerne omfatter indmeldelsesdato, navn, adresse, telefonnummer og email.



Dine oplysninger anvendes til:
at besvare konkrete henvendelser fra dig,
at gøre dig opmærksom på særlige tilbud
at sende dig invitationer
at give dig information om lufthavne og flyselskaber
at orientere dig om foreningens virke



Indsamling af dit rejsemønster mhp. at administrere foreningens forskellige medlemskategorier og -behov. Formålet er at kommunikere fakta overfor flyselskaber og lufthavne med henblik på at øge indflydelse, målrette arrangementer og administration, samt
at gøre pendlerlivet nemmere. De indsamlede data slettes som personhenførbare besvarelser og udveksles kun i anonymiserede, aggregerede form.
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Dine personlige oplysninger anvendes og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst
dem ved din indmeldelse.



Dine personlige oplysninger gemmes så længe, du er medlem. Ved udmeldelse slettes
alle dine data. Foreningen opbevarer ingen historiske data.



Dine data er tilgængelige og anvendes af fire personer i bestyrelsen: Formand, næstformand, kasserer og sekretær.

2. Videregivelse af dine personoplysninger
Pendlerforeningen SK-AAL kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:


Aalborg Lufthavn
Navne på modtagere af gratis parkeringskort videregives til Aalborg Lufthavn, for at man
kan afhente et P-kort i lufthavnen.



Surftown/UnoEuro
Oplysninger angivet via kontaktformular på foreningens hjemmeside.



Myndigheder og arrangementsværter
Det kan, af hensyn til de særlige sikkerhedsforanstaltninger i lufthavne, være nødvendigt
at videregive navne og fødselsdato – oplyst til det specifikke arrangement. Fødselsdato
registreres alene i fm. arrangementet og ikke i medlemsdatabasen, og den slettes umiddelbart efter videregivelse til myndighederne.



Lovgivning
Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer.

3. Beskyttelse af dine personoplysninger
Pendlerforeningen SK-AAL har etableret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt
behandles i strid med lovgivningen. Pendlerforeningen SK-AAL sikkerhedsprocedurer og processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

4. Dine rettigheder
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Pendlerforeningen SK-AAL behandler om dig,
kan du rette henvendelse til lk@krull.dk eller telefonnummer 40 19 46 00. Du har ret til at få
oplyst, hvilke personoplysninger Pendlerforeningen SK-AAL har om dig. Hvis det viser sig, at
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disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Pendlerforeningen SKAAL om at rette eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse
mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.
I den forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos foreningen er betinget af, at
du afgiver og opdaterer indmeldelsesblankettens krævede oplysninger. Du kan anmode om
at oplysninger om dig slettes.

5. Opbevarelse af dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse
Hos Pendlerforeningen SK-AAL gemmes dine personoplysninger, så længe du er medlem,
hvorefter de slettes, medmindre du selv aktivt udbeder dig sletning af dine data.

6. Opdatering af denne persondatapolitik
Pendlerforeningen SK-AAL sikrer, at denne persondatapolitik kontinuerligt opdateres, hvis
procedurer eller lovgivning ændres, så den afspejler de faktiske forhold omkring behandling
eller opbevaring af personhenførbare data i pendlerforeningen SK-AAL.
Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte
Pendlerforeningen SK-AAL på henriette@kpic.dk. Desuden er en kopi af persondatapolitikken
tilgængelige fra foreningens hjemmeside.

7. Henvendelser og spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de
personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig.

Pendlerforeningen SK-AAL
Lars Krull, kasserer

Henriette von Platen, formand

lk@krull.dk

henriette@kpic.dk

40 19 46 00
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