NØRDENIRVANA
Nørderi på den fede måde
Foreningen Nørdenirvana Privatlivspolitik
Fra den 25. maj 2018 trådte databeskyttelsesforordningen om beskyttelse af personfølsomme
data i kraft i EU.
De væsentligste ændringer pr. 25. maj 2018 er, at du har ret til at anmode om indsigt,
berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
Formålet med denne privatlivspolitik er at informere dig om, hvordan vi håndterer dine
personoplysninger.
Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen
af dine personoplysninger begrænset.
De oplysninger, som foreningen indsamler om dig, er nødvendige for, at vi kan administrere dit
medlemskab hos Nørdenirvana.
Vi indsamler oplysninger direkte fra dig og på dit udtrykkelige samtykke.
Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at
tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for
lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
Du har endvidere ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for
direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring, ligesom du har ret til at modtage de
personoplysninger, som du selv har afgivet.
Vi indsamler følgende oplysninger om dig:
● Navn
● Adresse
● Fødselsdag
● Køn
● E-mail
● Telefonnummer
● Navn, telefonnummer og e-mail til dine forældre/værge
Er du under 16 år skal dine forældre/værge give samtykke til, at foreningen Nørdenirvana
indsamler og behandler dine personoplysninger.
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Ved
udmeldelse gemmer vi dine oplysninger i 5 år i henhold til regnskabsloven. Herefter slettes
oplysningerne.
Du har ret til at klage over Foreningen Nørdenirvanas behandling af dine personoplysninger. I
første omgang skal du henvende dig til foreningens formand eller næstformand. De vil
behandle dine indsigelser. Er du ikke tilfreds med de forklaringer, som du får fra formand eller
næstformand, kan du henvende dig til datatilsynet www.datatilsynet.dk
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