Et liv i børnenes spor – altid et skridt foran

Persondatapolitik for behandling og beskyttelse af personoplysninger i
Gentofte Børnevenner, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte, CVR.nr. 19575314
Persondatapolitikken tjener til formål at sikre, at Gentofte Børnevenner (herefter ”GBV”) beskytter ansatte
og medlemmers personoplysninger i overensstemmelse med reglerne for behandling af personoplysninger,
som træder i kraft den 25. maj 2018 samt til den til enhver tid gældende lovgivning om beskyttelse af
persondata.
GBV er en almennyttig forening, hvis medlemmer består af selvejende institutioner og enkeltmedlemmer.
GBV rekrutterer alene medlemmer via foreningens profil på egen hjemmeside, på Facebook samt på
Instagram, hvor interesserede kan læse om foreningens formål, værdigrundlag, uddannelseskoncept,
arrangementer m.v.
GBV indsamler, behandler og opbevarer navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, CPR.nr., IP-adresse,
fotos, uddannelsesoplysninger el. lign. afhængig af formålet. Dette vil i det følgende blive omtalt som
persondata.
GBV indsamler, behandler og opbevarer alene persondata på ansatte samt bestyrelsesmedlemmer i de
selvejende institutioner, foreningsmedlemmer, tilmeldte til seminarer/arrangementer, lejere i GBV’s
ejendomme samt evt. kontakter til brug for GBV’s eksterne leverandører og samarbejdspartnere. GBV har
udarbejdet en fast procedure for behandling af persondata i foreningen, som skal sikre, at Gentofte
Børnevenner overholder de til enhver tid gældende regler om beskyttelse af persondata.
Persondata er en forudsætning for, at GBV kan registrere tilmeldte institutioner, deres ansatte samt
bestyrelsesmedlemmer, foreningens enkeltmedlemmer til arrangementer/seminarer samt udarbejde
øvrige kontrakter, herunder eksempelvis lejekontrakter.
Persondata indsamles, behandles og opbevares i forbindelse med personaleadministration, tilmeldinger til
arrangementer, seminarer, aktiviteter, uddannelse, samt i forbindelse med ejendomsadministration.
Behandlingen af persondata i GBV er lovlig, idet den enten beror på aftale og samtykke eller en afvejning af
interesser i en konkret sag.
GBV benytter ikke persondata til andre formål end dem, der hører til at drive en almennyttig forening ift. de
gældende lovregler.
GBV indsamler, behandler og opbevarer ikke flere persondata end nødvendigt i forhold til opfyldelse af
formålet for foreningen.
GBV har indført følgende overordnede retningslinjer for opbevaring og sletning af persondata med
følgende sikkerhedsforanstaltninger:
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•

Persondata opbevares i fysiske mapper, der er placeret på aflåst kontor eller i aflåste skabe.

•

Persondata opbevares i it-systemer og på serverdrev. Alle computere har adgangskode, og
medarbejderne må ikke overlade deres adgangskoder til andre. Computere skal altid have
installeret firewall og antivirusprogram, der løbende opdateres.

•

Kun medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for adgang til de registrerede persondata, har
adgang hertil enten fysisk eller gennem it-systemer med rettighedsstyring.

•

Persondata opbevares ikke længere, end hvad der er nødvendigt for formålet med behandlingen.

•

Persondata for ansatte, bestyrelsesmedlemmer, foreningsmedlemmer, tilmeldte til
arrangementer/seminarer samt lejere i Gentofte Børnevenners ejendomme slettes som følger,
medmindre konkrete omstændigheder medfører, at de skal opbevares i en længere periode:
o
o
o
o
o
o

For ansatte i de selvejende institutioner 5 år efter den ansatte er fratrådt,
For bestyrelsesmedlemmer i de selvejende institutioner, 5 år efter de er trådt ud af
bestyrelsen i institutionen,
For foreningsmedlemmer, når de melder sig ud af foreningen,
For tilmeldte til arrangementer/seminarer, når arrangementet/seminaret er afholdt,
For vikarer, når vikaren ikke længere ønsker at stå på vikarlisten,
For lejere, 5 år efter at lejemålet ophører.

•

Personoplysninger i fysiske mapper slettes ved makulering, e-mails slettes i indbakke og sendt post
og elektroniske dokumenter/mapper slettes fra drev og ”skraldespand”.

•

Alle medarbejdere i GBV modtager instruktion i, hvad de må gøre med personoplysninger samt,
hvordan personoplysninger skal beskyttes.

Brug af billeder af aktiviteter eller situationer på GBV’s hjemmeside, sociale medier og internettet sker i
henhold til de gældende regler på området. Dette betyder, at samtykke indhentes i de tilfælde, hvor det er
påkrævet.
Som medlemsinstitution, bestyrelsesmedlem, ansat, tilmeldt til arrangement/seminar el. lign,
foreningsmedlem, vikar, lejer m.v. har man ret til at henvende sig til GBV for at få adgang til en oversigt
over, hvilken persondata GBV opbevarer på dig. Man har endvidere ret til at rette, ændre eller kræve
persondata slettet eller overført til andre leverandører (data protabilitet). GBV forbeholder sig retten til at
kræve dokumentation for din identitet, når man fremsætter en af de anførte anmodninger.
Enhver anmodning skal rettes til aev@gbv.dk eller Gentofte Børnevenner, att.: Annemarie Elvstrøm-Vieth,
Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte. Man har endvidere ret til at klage over Gentofte Børnevenners
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behandling af ens personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf.nr. 33 19 32
00, mail: dt@datatilsynet.dk.
GBV benytter udelukkende databehandlere, der stiller de fornødne garantier for, at de vil gennemføre
passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til opfyldelse af persondatalovens krav.
Alle databehandlere underskriver en databehandleraftale, forinden behandlingen iværksættes. Persondata
opbevares og behandles i EU.
Persondatapolitikken gennemgås og evalueres fremadrettet hvert år, ligesom der årligt fastsættes en
bestemt slettedag, hvor alle foreningens persondata gennemgås, og hvor der slettes persondata, der af den
ene eller anden grund ikke længere opfylder sit formål i henhold til beskrivelsen af foreningens håndtering
af persondata.
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