Arbejdsgange vedr. persondataforordningen for Tango Sydfyn
(Revision 1.00, 8/1 2020, Morten Wadstrøm)

Sletning af persondata
Almindeligt medlem
Et almindeligt medlem anses ikke længere for medlem når personen ikke senest pr. 1. marts har
betalt sit årlige kontingent, eller skriftligt meddeler foreningens bestyrelse at vedkommende ikke
længere ønsker at være medlem.
Medlemmets oplysninger slettes senest pr. udmeldelsesdato i udgangsår+3 år.
Ved sletning skal:
•
•
•

Personen fjernes fra alle medlemslister samt evt. midlertidige deltagerlister
Evt. mails indeholdende personens oplysninger slettes
Efter sletning, skal der foretages ny backup af hjemmesiden og tidligere backups skal slettes

Bemærk, foreningen Tango Sydfyn har ret til at beholde billeder og video af historiske grunde eller
fordi materialet skønnes at udgøre en vigtig rolle i foreningens arbejde med at udbrede kendskabet
til den argentinske tango jf. foreningens vedtægter.
Bestyrelsesmedlem
Udtræder et medlem af bestyrelsen, gælder der samme forhold som for et ”Almindeligt medlem”
beskrevet oven for.
Desuden gælder der for sletning af bestyrelsesmedlemmer at:
•
•
•

Forpligtigelser/ansvar over for bank, mobilpay og DGI/DIF ect. fjernes.
Afgår formanden, skal dokumentation til Persondataforordning samt hjemmeside ajourføres
med navn på ny dataansvarlig.
Medlemmer af foreningens Facebook gruppe til foreningsdrift skal evt. opdateres.

IT/hjemmesideadministrator
Stopper en IT/hjemmesideadministrator, gælder der samme forhold som for et ”Almindeligt
medlem” beskrevet oven for.
Desuden gælder der for sletning af It/hjemmesideadministrator at:
•

Hjemmesidebackup flyttes til den nye IT/hjemmesideadministrators computer, og slettes på
den afgående IT/hjemmesideadministrators computer.
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•
•

Alle passwords (foreningsmails og adgang til hjemmeside administration) videregives til ny
IT/hjemmesideadministrator, og ændres inden for 14 dage efter overdragelsen.
Navn for IT/hjemmesideadministrator ændres på hjemmesiden under ”Alt det praktiske”.

Anmodning om oplysning om persondata
Anmoder et medlem om at få oplyst hvilke persondata foreningen ligger inde med, skal foreningen
udleverer oplysningerne.
Oplysningerne kan oplyses mundtligt f.eks. via mobil eller via en af foreningens mailadresser.
Der må ikke anvendes en privat e-mailadresse til udlevering af persondata.
Oplysningerne skal afgives senest 14 dage efter anmodningen.
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