PERSONDATAPOLITIK MCC
I Mejrup Cykel Clubs persondatapolitik redegøres der for, hvordan Mejrup Cykel
Club anvender de personoplysninger, du efterlader, når du besøger vores
hjemmeside.
Beskyttelse af personoplysninger
Hos MCC respekterer vi brugernes privatliv og behandler persondata i overensstemmelse med
Persondataloven. MCC overholder persondatalovens regler om behandling af personlige data.
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Dette er MCC`s
ansvar. Derfor sørger vi for, at de registrerede data, herunder dine personlige data, behandles med omhu
og er beskyttet korrekt i henhold til gældende, anvendte sikkerhedsstandarder.

Helt konkret gemmer vi dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret
i kontrollerede faciliteter. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores
brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi
kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan
være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares
elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Indsamling og brug af personoplysninger
Personoplysninger afgives kun begrænset til tredjepart, hvilket vi har redegjort for i den mail som du som
medlem modtager ved indmeldelse. I denne mail oplyser vi konkret om hvem vi sender dine personlige
oplysninger til og hvordan vi behandler dem mm. Samtidig giver du dit samtykke til, at vi må bruge dit
billede og oplyser dig om at vi tager situationsbilleder i forbindelse med arrangementer i og med Klubben.
Personoplysninger bruges til administration og indberetning til Kommunen, samt Central Foreningsregister.
Oplysningerne bruges derudover til invitationer til klubarrangementer mm.
Vi bruger ikke dine oplysninger til statistikker, markedsføring eller andet.
Dataansvarlig
MCC bestyrelse er ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger

Se kontakt info på hjemmesiden

Kontakt vedr. personoplysninger
Du har ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt
det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til
at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan kontakte os, og få oplyst de data vi har på dig, og
bede om at få dem ændret eller fjernet.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos MCC, skal du rette henvendelse til
Kasserer Jørgen Espersen (se kontakt info på MCC hjemmeside). Er der registreret forkerte data, eller har
du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke
informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne
i Persondataloven.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til
Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.
Ændringer til denne skrivelse
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af
personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde
af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.
Vi forbeholder os retten til at ændre denne til enhver tid, og alle ændringer vil blive bragt på denne side.
Sidst opdateret den 13. marts 2019.

