Politik for behandling af personoplysninger i Hillerød Kunstforening, Kunsthuset
Annaborg
Nedenstående beskriver Hillerød Kunstforenings sikkerhedsforanstaltning i forbindelse med opbevaring af
personoplysninger. Personoplysninger er alene navn, adresse, telefonnummer og mailadresse – i visse
tilfælde også kontonummer. Ingen af disse data er personfølsomme data. Bestyrelsen forsøger ved
nærværende politik at undgå at data utilsigtet kommer andre i hænde.
I praksis er det ikke muligt at etablere 100% sikkerhed, og Hillerød Kunstforening kan derfor ikke garantere,
at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Hillerød
Kunstforenings sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.
Det enkelte medlem afgiver således personlige oplysninger på eget ansvar ved indmeldelse i foreningen.

Ansvarlige for databeskyttelse i
foreningen

Formanden er ansvarlig for databeskyttelsen i
foreningen. Den ansvarshavendes
kontaktoplysninger fremgår af foreningens
hjemmeside

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen er varetagelse af
medlemsforhold, generalforsamlinger,
kontingentopkrævninger, køb/salg af kunst

Hvilke personoplysninger behandles

Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse,
bankkontonummer

Hvem behandles der oplysninger om

Foreningens medlemmer, udstillende kunstnere og
samarbejdende foreninger

Videregives oplysninger

Personoplysninger videregives ikke fra foreningen
uden forudgående samtykke fra medlemmer

Registrering og sletning af
personoplysninger

Personoplysninger registreres ved indmeldelse i
foreningen eller for kunstneres vedkommende ved
aktuelt samarbejdsaftale
Ved indmeldelse i foreningen forudsættes
nærværende behandling af personoplysninger at
være accepteret
Personoplysninger slettes ved udmeldelse af
foreningen. Regnskabsdata med personoplysninger
slettes efter 5 år

Hvordan opbevares personoplysninger

Samtlige personoplysninger for medlemmer er
arkiveret på kassererens pc, som ikke er
tilgængelig for andre end kassereren. Denne pc har
ikke kontakt til netværksserver
Vagtliste indeholder oplysninger om vagtgruppens
kontaktinformationer (navn, mailadresse og
telefonnummer)
Vagtliste ligger på formandens pc og
vagtplanlæggers pc. Ingen af disse pc’er har
kontakt til netværksserver. Herudover opbevares
en printet udgave af vagtliste i Annaborgs
udstillingsmappe (dette er efter deltagende
vagters forudgående accept)
For alle bestyrelsesmedlemmer inklusive
suppleanter er navn, status i bestyrelsen,
mailadresse og telefonnummer oplyst på
foreningens hjemmeside. Disse data behandles af
aktuelle web‐ansvarlige og udbyder

Ved brud på persondatasikkerhed

Skulle registrerede oplysninger blive stjålet, vil
foreningen håndtere dette på ansvarlig vis

Kommunikation via mail

Ved udsendelse af oplysninger/informationer til
grupper, fx alle medlemmer, vagtgruppe m.v.
udsendes altid i bcc (blind carbon copy) i
adressefelt

