Ringsted Museumsforenings privatlivs poli4k.
1. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funk3oner og formål, der er

beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger 3l andre formål, hvis vi er
bere;gede eller forpligtede 3l det e<er lovgivningen.
Ringsted Museumsforening opsamler 3l brug for foreningens medlemsdatabase nedenstående
oplysninger om det enkelte medlem, ligesom disse oplysninger anvendes 3l udsendelse af
Museumsforeningen nyhedsbreve.
Medlemmets navn
Medlemmet postadresse
Medlemmets mail adresse hvis en sådan haves.
2. Hvor længe gemmer Museumsforeningen de opsamlede oplysninger;
De under pkt. nævnte oplysninger gemmes al den 3d man må@e være medlem af
Museumsforeningen hvore<er oplysningerne sle@es.
3. De opsamlede oplysninger videregives 4l tredje part som er;
NETS som på vegne af Ringsted Museumsforening opkræver årskon3ngent, samt
Ringsted Museum og Arkiv. Sidstnævnte bruger oplysningerne i forbindelse med fremsendelse
af Nyhedsbreve fra Museet. (Det skal her bemærkes, at Ringsted Museumsforening, ikke kan
holdes ansvarlig for hvorledes tredje parter håndterer de givne oplysninger).
Ringsted Museumsforening vil aldrig videregive oplysninger om vore medlemmer 3l andre aktører
medmindre det må@e være et myndighedskrav, og i så fald vil medlemmet blive orienteret.
4. Hvorledes opbevares de opsamlede oplysninger;
Medlemsdatabasen ﬁndes kun i elektronisk form på en computer, som er sikret med
adgangskode for at hindre uvedkommende adgang 3l de opbevarede data.
Databasen ligger ikke på mobile enheder, eller på nogen cloud-tjeneste som f.eks.
DropBox.
I 3lfælde af medlemsoplysninger som af nødvendige årsager er blevet udprintet, vil det al3d være
3l et medlem af Museumsforeningens bestyrelse som e<er brug er forplig3get 3l, på forsvarlig vis
at makulere udskri<en. - En sådan udskri< vil aldrig blive videreformidlet 3l tredje part.
5. Links )l andre hjemmesider mv.
Vores hjemmeside kan indeholde links 3l andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af
andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for

indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du
læse hjemmesideejerens privatlivspoli3k og andre relevante poli3kker.
6. Ændringer af privatlivs- og persondatapoli)kken
Vi forbeholder os re@en 3l at ændre denne poli3k grundet væsentlige ændringer i lovgivningen,
nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funk3oner eller for at forbedre hjemmesiden.
7. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berig3ger eller sle@er de personoplysninger, som vi har registreret
om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål 3l denne privatlivspoli3k, kan du kontakte os som
angivet nedenfor:
Se kontaktoplysninger på Museumsforeningens hjemmeside under fanen ”Kontakt”
8. Museumsforeningens dataansvarlige er:
Kasserer Bent Mejer-Larsen
Seneste opdatering af Privatlivspolitikken er: 26. maj 2018

