Cookies- og privatlivspolitik
Ajourført den 22. marts 2022
Anvendt cookie
Den anvendte type cookie er udelukkende til brug for statistik til Google Analytics, der anvendes i
forbindelse med at øge brugervenligheden på vores hjemmeside.
Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og
forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine
cookies (se vejledning herunder) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet,
hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.
Hvad er cookies?
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller
tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan
ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies.
Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering. Hvis du sletter eller blokerer cookies kan
du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Privatlivspolitik for Frivilligcenter Hernings brugere og medlemsforeninger
Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god
databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller, hvordan vi
behandler personoplysninger, så vi sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens
legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at
opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige –
eller når du beder os om det.
Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
Frivilligcenter Herning er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:
Kontaktperson: Centerleder, Louise Ladegaard Bro
Adresse: Fredensgade 14, 7400 Herning
CVR: 271 88 990
Tfl.nr.: 52 16 79 76

Mail: post@fcherning.dk
Hjemmeside: www.fcherning.dk

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler følgende personoplysninger:
1. Oplysninger om besøgende på hjemmesiden samt Facebookside og Facebookgrupper:
Vi indsamler og behandler kun de almindelige personoplysninger, du selv giver os i
følgende tilfælde:
• Ved tilmelding af nyhedsbrev
• Ved udfyldelse af bookingformular og andre formularer
2. Medlemsoplysninger
• Almindelige personoplysninger: kontaktoplysninger som navn, adresse,
indmeldelsesdato, telefonnumre, mailadresser eller foreningens
kontaktoplysninger.
3. Oplysninger om borgere/brugere, der søger hjælp, tilbyder hjælp eller pårørende hertil
• Almindelige personoplysninger: kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer
og mailadresser.
• CPR-numre (når vi har en legitim grund til det, og brugeren/borgeren giver sit
samtykke hertil)
• Oplysninger om strafbare forhold (f.eks. børneattest) ved arbejde med børn under
15 år.
• Følsomme oplysninger: helbredsoplysninger - race, etnisk oprindelse - politisk
religiøs eller filosofisk overbevisning, for så vidt det har relevans for det angivne
formål.
FRIVILLIGCENTER HERNING HJEMMESIDE OG FACEBOOKSIDER OG -GRUPPER
Frivilligcenter Herning benytter Google Analytics på vores hjemmesiden til at lave statistik over
antal besøgene på siden. Statistikken anvendes udelukkende i anonymiseret form. Vi benytter
hverken annoncer eller andre funktioner, der kræver, at vi deler ikkeanonymiserede oplysninger
med Google. Vores hjemmeside benytter cookies til at indsamle statistik, forbedre hastigheden og
til at sikre vores side.
Cookies hjælper os med at give dig en bedre oplevelse, når du besøger hjemmesiden. Hos
Frivilligcenter Herning bestræber vi os på at indsamle et absolut minimum af oplysninger og sikre,
at de ikke bliver misbrugt, videregivet eller offentliggjort.

Frivilligcenter Herning har en Facebookside og facebookgrupper, og når du er aktiv på vores
facebookside, kan Facebook indsamle data til brug for markedsføring og lignende. Eftersom
aktiviteten foregår på deres platform, er Frivilligcenter Herning ikke ansvarlig for den information,
som indhentes ad den vej.
FORENINGENS FORMÅL MED BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
•
•
•
•

At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålet med at behandle oplysninger om hjemmesidens besøgende:
•
•

At du aktivt har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger ved at udfylde
formularer eller sende en mail
At vi kan forbedre foreningens hjemmeside ved at se på statistikken over antallet af
besøgende

Formålet med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:
•
•

Varetagelse af medlemsforhold, herunder aktiviteter, kommunikation, medlemsmøder,
generalforsamlinger og kontingentopkrævning.
Medlemsadministration herunder registrering af udleverede nøgler og nøglebrikker,
kaffebetaling, lokalebooking, tilmelding til arrangementer samt mailkorrespondance.

Formålet med at behandle oplysninger om borgere/brugere, der søger hjælp, tilbyder hjælp eller
pårørende hertil:
•
•

At det er nødvendigt for at vi kan opfylde en aftale med dig
At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
Legitime interesser som:
•
•
•

At håndtere dine medlemsrettigheder (f.eks. på generalforsamlingen) i henhold til
foreningens vedtægter
At du kan opfylde din forpligtigelse som medlem af foreningen, herunder betale kontingent
m.m.
At kunne planlægge og afholde arrangementer, kurser m.m.

•
•

At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.
Med samtykke videregiver vi:
•
•
•
•

medlemsforeningernes kontaktoplysninger til relevante samarbejdsparter og via vores
hjemmeside som vejviser for borgere og andre interesserede.
almindelige personoplysninger om medlemmer og borgere, når vi har en legitim interesse
eller skal overholde lovgivningen.
CPR-numre (når vi har en legitim grund til det, og brugeren/borgeren giver sit samtykke
hertil)
personoplysninger på kontaktpersoner, med borgerens eller foreningens samtykke, når vi
laver jobopslag i Frivilligcentret, på hjemmesiden, på frivilligjob.dk og/eller på Facebook.

OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine
personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:
•
•
•
•
•
•

Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemsforeninger indtil medlemskabets
ophør.
Vi opbevarer personoplysninger om borgere, indtil behandlingsformålet er opfyldt.
Vi opbevarer personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale, i 5 år fra regnskabsårets
udløb efter arbejdets ophør.
Vi opbevarer børneattestoplysninger, så længe personen fungerer i sit virke.
Vi opbevarer i udgangspunktet sms’er og mailkorrespondancer med følsomme
personoplysninger, indtil behandlingsformålet er opfyldt.
Vi opbevarer personoplysninger i forbindelse med nøglekvitteringssedler, indtil
nøgle/nøglebrik returneres eller vurderes forældet/mistet.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer og brugere til statistik og
lignende) så længe de har historisk værdi.
DINE RETTIGHEDER
Når vi behandler dine oplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder:
•
•
•

Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser
dig om i denne privatlivspolitik.
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret).
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).

•
•
•

Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).
Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.
Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om
dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet).

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at
henvende dit til os. Du finder kontaktoplysninger øverst i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger,
undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringerne eller
sletning så hurtigt som muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine
personoplysninger.
REVISION AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer
privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dokumentet. Ved væsentlige ændringer vil
du modtage meddelelse herom som medlem eller bruger.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

