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Privatlivspolitik for S/I Multicenter Sunds & Sunds Forsamlingshus

Den selvejende institution Multicenter Sunds & Sunds Forsamlingshus dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig,
hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål
og ud fra berettigede interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål,
og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
I/S Multicenter Sunds og Sunds Forsamlingshus er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger
behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger
Kontaktperson: Centerleder Tina Michelsen
Adresse: Idrætsvej 2, 7451 Sunds
Telefonnr.: 21485315
Mail: centerleder@multicentersunds.dk
Website: www.multicentersunds.dk
Behandling og indsamling af personoplysninger
De data vi indsamler er almindelige persondata
I form af Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, emailadresse. I tilfælde kan det være Multicenter Sunds tilknyttede foreninger eller andre aktører for at
opfylde vores aftale/kontrakt med dig.
Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
Formål med indsamling
Vi bruger de oplysninger vi indsamler til at drive vores forretning, levere og udvikle kvaliteten i vores
ydelser og gøre din oplevelse bedre.
Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og
opfølgning.
Vi bruger oplysningerne til følgende
Nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
Udstedelse af lejekontrakter, levering af varer og ydelser til dig
Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
Opfyldelse af gældende lovgivning

Samtykke
Vi indhenter dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine
personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det
tilbage ved at give os besked om det.
Videregivelse af dine personoplysninger
Vi sælger, offentliggør eller viderebringer som udgangspunkt ikke dine personoplysninger.
Som dataansvarlig, er det vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt og vi
stiller høje krav til vores samarbejdspartnere, for at sikre os mod misbrug af oplysninger.
Opbevaring og sikkerhed at dine personoplysninger
Når du køber / lejer et lokale eller en serviceydelse hos os, vil vi som udgangspunkt opbevare dine
personoplysninger i 5 år + løbende år i henhold til reglerne i bogføringsloven.
Vi sletter dine data, når de ikke længere er nødvendige til de formål, de er indsamlet til.
De er indsamlet til eller påkrævet for at overholde gældende lovgivning.
Fysisk materiale og elektroniske data opbevares sikkert og efter gældende lovgivning.
Ulønnede personale
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med
følgende kriterier:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter
dit virke er ophørt
Lønnede personale
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med
følgende kriterier:
Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget
drejer sig om
Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet
er ophørt
Vores hjemmeside: Cookies og andre eksterne links.
Vores hjemmeside indeholder links til eksterne hjemmesider samt link til bookingsystem. Vi placere kun
de nødvendige cookies.
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 egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende
dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger,
undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt
som muligt.
Du har ret til at indgive en klage over vores behandling af dine oplysninger. Klage skal indgives til:
Datatilsynet – Borgergade 28, 5 – 1300 København K
Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer
vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være
tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

