Privatlivspolitik for Foreningen Munksøgård
Politikken sidst ændret 25/02 2019

Foreningen Munksøgårds dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller
dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante
og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og når det er muligt, sletter vi dine oplysninger,
når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på de dataansvarlige
Foreningen Munksøgård har en gruppe, der er dataansvarlige, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktpersoner:
Paolo Nesti Poggi, Munksøgård 37, 4000 Roskilde; 77 41 01 37; (pnp(snabela)munksoegaard.dk)
Lars Levin-Jensen, Munksøgård 21, 4000 Roskilde; 77 41 01 21; (llj(snabela)munksoegaard.dk)
Jens Mollerup, Munksøgård 30, 4000 Roskilde; 77 41 01 30; (jens.mollerup(snabela)munksoegaard.dk)
Lone Samuelsson, Munksøgård 80, 4000 Roskilde; 77 41 01 80; (los(snabela)munksoegaard.dk)
Denne gruppe kaldes i det følgende De Dataansvarlige.

Foreningens website: www.munksoegaard.dk;

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger om beboerne på Munksøgård:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Navn,
adresse,
emailadresse,
IP-adresser, hvor der ønskes en fast IP,
password,
fastnettelefonnummer (afledt af adresse),
arbejdsgrupper
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Vi behandler ingen personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, som CPR-nummer og lignende
Her indsamler vi oplysninger fra
Vi får alle oplysninger fra beboerne selv, vi indhenter ikke oplysninger på beboerne andre steder
fra.
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Munksøgård behandler beboernes oplysninger i forbindelse med, at vi er internet-provider og emailprovider til vores beboere.
Vi muliggør intern kommunikation mellem beboerne i foreningen og vi forsyner vores beboere med
egen mailboks, hvis de ønsker det.
Vi forsyner beboerne med en fastnet-telefon.
Passwords
Vi sørger for, at passwords kun kendes af brugeren selv.
Emails
Vi stiller en mailserver til rådighed, hvor beboerne kan modtage, opbevare og sende mails fra.
Vi har sikkerhedssystemer og procedurer, der sørger for, at emails er forsvarligt opbevaret og kun
kan læses af beboerne selv.
Referater
Vi har en specifik politik i forhold til referater:
Internt i foreningen opbevares referater af generalforsamlinger, fællesmøder, bogruppemøder, arbejdsgrupper mm. De ligger tilgængeligt for alle på Munksøgård.
Vi har følgende politik omkring navne i referater: Der kan være navne i referater, disse opbevares
så længe referatet er relevant. Vi har ikke mulighed for at slette navne på enkelte personer, der nævnes i mødereferater. Hvis man ikke vil have sit navn med i referatet oplyses det helst ved mødets
start og senest ved mødets afslutning. Foreningsansvarlige, for eksempel bestyrelsesmedlemmer,
kan ikke undgå at få deres navn nævnt, uanset om de ønsker det.
Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver beboeroplysningerne: navn, adresse og telefonnummer til Telia i forbindelse med
oprettelse af fastnettelefonabonnementer.
Følgende oplysninger om beboerne er tilgængelige på den interne hjemmeside, hvor alle Munksøgårdbeboere har adgang: navn, adresse, email, brugernavn, arbejdsgruppe, fastnettelefonnummer,
bogruppe.
Internt i foreningen opbevares referater af generalforsamlinger, fællesmøder, bogruppemøder, arbejdsgrupper mm. De ligger tilgængeligt for alle på Munksøgård.
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Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi sletter alle oplysninger om beboere senest tre måneder efter fraflytning, bortset fra referater, der
beholdes, så længe de er relevante for foreningen.
Dine rettigheder
Persondataforordningen giver dig en række særlige rettigheder, når vi behandler personoplysninger
om dig, som dog kun gælder under de omstændigheder, der beskrives nærmere i selve forordningen.
Disse rettigheder er:
•

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) (ikke relevant
for de data vi har i foreningen Munksøgård)

•

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 kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

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.
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