18-05-2018

Privatlivspolitik
Vi tager beskyttelse af dine data alvorligt
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi
behandler dine data. Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data
vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine
persondata.

Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvaliteten i vores kontakt med dig. De data vi
anvender afhænger af formålet. De indsamlede data omfatter:
For medlemmer:
Dit navn og e-mailadresse
Disse data behandles med følgende formål:
Opbevaring af navn og e-mailadresse opbevares med det formål at udsende elektroniske nyhedsbreve på e-mail
samt at indkalde dig til generalforsamling og lignende i foreningen Plastic Change.
For private donorer:
Dit navn, e-mailadresse og cpr. nummer
Disse data behandles med følgende formål:
Opbevaring af dit navn og e-mailadresse opbevares med det formål at udsende elektroniske nyhedsbreve på e-mail.
Dit cpr nr. indsamles og opbevares kun efter udtrykkeligt samtykke og udelukkende med det formål, at det ved
videregivelse til SKAT kan sikre, at du kan få fradrag for dit økonomiske bidrag til Plastic Change.
Modtagere af nyhedsbreve
Dit navn og e-mailadresse
Disse data behandles med følgende formål:
Opbevaring af navn og e-mailadresse opbevares med det formål at udsende elektroniske nyhedsbreve på e-mail

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og nødvendige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor eller
som er bestemt ved lovgivning.

Vi opdaterer dine persondata
Da vi er afhængige af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine
data. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores
indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre
vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved
at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
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Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Vi videregiver ikke dine persondata uden samtykke. Vi indhenter dog ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til
at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der
beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og
mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Indsigelse og indsigtsret
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, og du har ret til at få indsigt i de data, vi
opbevarer om dig. Du kan bruge kontaktoplysningerne nedenfor til at sende en indsigelse eller en anmodning om
indsigt. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Kontakt:
Berit Asmussen
Vicedirektør i Plastic Change
E-mail: ba@plasticchange.org

