Persondatapolitik
transpersoner.dk (CVR 31991080)

TiD – Transpersoner i Danmark med transpersoner.dk opbevarer og håndterer ingen personlige oplysninger
om hjemmesidens generelle brugere.
Foreningen TiD – Transpersoner i Danmark opbevarer og håndtere personlige oplysninger om foreningens
betalende medlemmer.
Vi ønsker at du forstår hvad vi bruger dine data til og hvorfor vi opbevarer dem – og det kan du blive klogere
på her.

Generelt
Vi opbevarer dine oplyste data, indtil du aktivt annullere dit medlemskab og/eller undlader at genforny dit
medlemskab ved et årsskifte.
Når dit medlemskab ophæves, fjernes dine oplyste kontaktoplysninger fra det aktive
medlemskartotek, snarest derefter.
Når dit medlemskab udløber ved udebleven kontingent betaling, fjernes dine oplyste
kontaktoplysninger fra det aktive medlemskartotek ved udgangen af marts måned i året for
medlemskabet udløb.
Ingen af dine oplyste kontaktoplysninger deles eller bliver på anden måde videregivet til nogen uden
for TiD – Transpersoner i Danmark.
Dine oplyste kontaktinformationer gemmes alene i foreningens medlemskartotek, hvortil kun Kasserer,
Formand, Næstformand og Sekretær har adgang.
Til brug for udsendelse af medlemsinformationer, ved brug af mail service hos mailchimp.com,
anvendes alene kaldenavn, mailadresse og medlemsnummer som er eksporteret fra den aktive
medlemsliste. Der er ingen link til andre medlemsoplysninger.

Hvilke data opbevarer vi?
Vi opbevarer kun de oplysninger du selv giver os i forbindelse med at du melder dig ind i foreningen.
Det vil i praksis sige;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaldenavn.
Rigtig fornavn. (Hvis du har oplyst det)
Rigtige efternavn. (Hvis du har oplyst det)
Adresse. (Hvis du har oplyst det)
Postnummer. (Hvis du har oplyst det)
By. (Hvis du har oplyst det)
Telefonnummer. (Hvis du har oplyst det)
Mailadresse. (Hvis du har oplyst det)
Valg af kontakt måde, via post eller e-mail.
Indmeldt. (Dato for indmeldelsen)
Udmeldt. (Dato for udmeldelsen)
Adgangskode til hjemmeside.

Ingen andre oplysning gemmes om medlemmer, hverken fødselsdage, præferencer m.v.

Vi gemmer ingen data, som du ikke selv indtaster eller oplyser
Vi gemmer ingen andre data fra eller om dig end ikke din IP‐adresse når du logger på hjemmesiden.

Formålet med de opbevarede data
TiD – Transpersoner i Danmark gemmer og anvender alene dine oplyste kontaktoplysninger til brug
for at sende medlemsinformationer

Vi deler INGEN data med tredjeparter!

Sletning af data
Vi gemmer dine data i en periode på op til 5 år efter ophør af dit medlemskab.
Dette gøres af regnskabsmæssige hensyn, hvor vi er lovmæssigt er forpligtede til at gemme disse data i 5
år.
Ved aktivering af medlemskab inde for den periode vil det være mulig at genanvende medlemsnummer.
Derefter er dette ikke muligt.

Eksplicit fjernelse af data
Ønsker du at vi fjerner nogle eller alle data der vedrører din profil, kontakt os da på
kasserer@transpersoner.dk.

Dine rettigheder
Den europæiske persondataforordning giver dig en række rettigheder, i forbindelse med at vi behandler
dine persondata.
•

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.

•

Retten til indsigt i egne personoplysninger.

•

Retten til berigtigelse.

•

Retten til sletning.

•

Retten til begrænsning af behandling.

•

Retten til dataportabilitet. (dvs. udlevering)

•

Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder når som helst, ved at kontakte os.
Finder du ikke, at vi handler korrekt på din henvendelse, kan du til enhver tid indgive en klage til en
databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
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