PRIVATLIVSPOLITIK LOLLAND-FALSTER MOTORFLYVEKLUB
22. maj 2018
Denne privatlivspolitik er udarbejdet og udsendt til medlemmerne i forbindelse med ikrafttræden af
Persondataforordningen med virkning fra d. 25/5 2018.
LOLLAND-FALSTER MOTORFLYVEKLUB DATAANSVAR
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig,
hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Vi behandler kun personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede, legitime interesser. Vi sletter
oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE
LOLLAND-FALSTER MOTORFLYVEKLUB er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktperson: Klubbens kasserer, pt. Jean Nygaard, Ringstedgade 105, 4700 Næstved. Tlf: 4270 2922 eller
e-mail: jn@jeannygaard.dk
BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler i flyveklubben følgende personoplysninger:
1) Medlemsoplysninger: Almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse,
og certifikattype.
HVOR INDSAMLER VI OPLYSNINGERNE FRA
Vi anvender alene oplysninger som du selv oplyser.
FLYVEKLUBBENS FORMÅL MED BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler alene dine personoplysninger til bestemte formål i forbindelse med medlemshåndtering,
herunder opkrævning af kontingent, opfyldelse af evt. lovkrav, samt som led i den interne og nødvendige
kommunikation i foreningen.
VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
For medlemmer som har ønsket medlemskab af DMU (Dansk Motorflyver Union) videregives oplysninger
om navn, adresse, tlf. og email til DMU
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
For medlemmer vil vi, af praktiske og administrative grunde, opbevare dine personoplysninger i op til 1 år
efter din udmeldelse.
DINE RETTIGHEDER
Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om
dig.: Retten til at blive oplyst om behandlingen af data – Retten til indsigt i dine egne personoplysninger –

Retten til berigtigelse – Retten til sletning – Retten til begrænsning af behandling – Retten til
dataportabillitet – Retten til indsigelse. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Din
henvendelse vil altid resultere i en undersøgelse, og ønsker du at indgive en klage over vores undersøgelse,
kan du altid rette henvendelse til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
REVIDERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer
vil datoen øverst blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil kunne udleveres skriftligt fra
ovennævnte kontaktperson. Ved væsentlige ændringer, vil du modtage meddelelse herom.
Næstved den 22. maj 2018

Kurt Rasmussen, formand

Jean Nygaard, kasserer

