DANSK CONNEMARA PONY SELSKAB
Privatlivspolitik for Dansk Connemara Pony Selskab
Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god
databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler
personoplysninger, der 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
Dansk Connemara Pony Selskab (DCPS) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er: den til enhver tid siddende kasserer. Navn
og kontaktoplysninger fremgår af foreningens hjemmeside.
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1. Medlemsoplysninger: Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger = navn, adresse,
telefonnummer, mailadresse, indmeldelsesår samt type af medlemskab.
Vi behandler ikke nogen følsomme personoplysninger.
Her indsamler vi oplysninger fra
Vi får normalt oplysningerne fra dig selv via foreningens indmeldelsesblanket. Ved køb af Connemarapony
fra en avler, som er medlem af DCPS tilbydes den nye ejer et års gratis medlemskab af DCPS, hvis den nye
ejer ønsker medlemskab af DCPS melder sælgeren den nye ejer ind.
Foreningens formål med behandling af personoplysninger
Vi behandler udelukkende personoplysninger til at registrere, hvem der har betalt kontingent, og dermed
kan deltage i foreningens aktiviteter til medlemspris, herunder deltage/stemme ved generalforsamlingen.
Vi bruger også din mailadresse til udsendelse af nyhedsbreve og andre relevante meddelelser til
foreningens medlemmer.
Vi videregiver ikke situationsbilleder af dig uden dit samtykke. At deltage i vore arrangementer regnes for
samtykke til at kunne bruge situationsbilleder.
Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen.
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DANSK CONNEMARA PONY SELSKAB
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på tidligere medlemmer til statistik og lignende, så længe
de har historisk værdi. Du kan til enhver tid få dine data slettet, såfremt du måtte ønske det. Ligeledes kan
du til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.
Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Hvis vi foretager en ændring vil det fremgå
tydeligt, at der er foretaget ændring af privatlivspolitikken pr. xx dato.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.
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