Privatlivspolitik for Foreningen af Frivillige Medarbejdere ved
Lokalhistorisk Arkiv, der hører under Museerne i Fredericia
Foreningen af Frivillige Medarbejdere ved Lokalhistorisk Arkiv og Museerne i
Fredericia behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne
for god databehandlingsskik, jf. Persondataforordningen. I det omfang vi behandler medlemmernes personoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og
legitime interesser i henhold til foreningens vedtægter. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter medlemmernes oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når medlemmerne
beder os om det.
Dataansvarlige
Bestyrelsen for Foreningen af Frivillige Medarbejdere ved Lokalhistorisk Arkiv og
kontaktpersonen udpeget af Museerne i Fredericia (se nedenfor) er dataansvarlige, og vi
sikrer, at medlemmernes personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende
lovgivning. Medlemmerne kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:
Kontaktperson: Arkivaren ved Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn.
Adresse: Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn, Frederik III’s Vej 6, 7000 Fredericia.
Telefonnr.: 7210 6971
Mail: arkiv@fredericia.dk
Hjemmeside: http://fredericiahistorie.dk/node/640
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger på de personer, der ønsker medlemskab af foreningen:
navn, mailadresse, fødselsdato samt evt. adresse ved fravalg af mailadresse.
Foreningens formål med behandling af personoplysninger
Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er tilbuddet til medlemmerne
om at modtage informationer via nyhedsbreve og andre informationskanaler om aktiviteter på
Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn samt information om arrangementer som udflugter,
årsmøder og sociale arrangementer for medlemmerne. Oplysningerne om fødselsdato indhentes til
brug i forbindelse med markering af mærkedage.
Samtykke
Ved optagelse i foreningen oplyses medlemmerne om privatlivspolitikken, ligesom
privatlivspolitikken kan ses på hjemmesiden. Nyhedsbreve, information om arrangementer som
udflugter, årsmøder og sociale arrangementer sendes automatisk til medlemmerne ved optagelse i
foreningen. Ønsker medlemmerne ikke at modtage nyhedsbreve og anden information eller oplyse
fødselsdato kan de til enhver tid meddele det til foreningens datakontaktperson.
Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver ikke medlemmernes oplysninger til andre uden medlemmernes samtykke.

Opbevaring og sletning af personoplysninger
Personoplysninger opbevares af datakontaktpersonen på kommunal PC med sikkerhedskode. Oplysninger om medlemmerne slettes efter medlemskabet er ophørt, eller når medlemmerne beder om det.
Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre privatlivspolitikken. Ved ændringer vil medlemmerne
modtage meddelelse herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig
på hjemmesiden.
Privatlivspolitikken er vedtaget af foreningens bestyrelse d. 13.05.2019.

