Privatlivspolitik for
Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn
Senest ændret den 6. august 2019

Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyns dataansvar
Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principper for god
databehandlerskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, som fortæller dig, hvordan vi
behandler dine personoplysninger. Formålet er at sikre en retfærdig og gennemsigtig behandling af de
personoplysninger, du giver os.
Vi behandler udelukkende personoplysninger, som vi bruger til at varetage vores rolle som
Frivilligcenter og Selvhjælpscenter. Til det formål gemmer vi kun rigtige oplysninger, som vi har en god
og legitim årsag til at gennem og benytte. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og
nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er
nødvendige, eller når du beder os om det.
Vi er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger
Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn er dataansvarlig, og vi behandler dine personoplysninger i
overensstemmelse med lovgivningen og vores Privatlivspolitik.
Kontaktoplysninger:
Kontaktpersoner: Sanne Uhre og Anne Sandgaard
Adresse: Østre Ringvej 39, 5750 Ringe
CVR: 16658383
Telefonnummer: 62 62 22 01
Mail: info@frivilligmidtfyn.dk
Website: www.frivilligmidtfyn.dk
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
A) Oplysninger på kontaktperson i frivillige sociale foreninger i Faaborg-Midtfyn:
• Almindelige personoplysninger på kontaktpersoner i frivillige sociale foreninger, som er
registeret i Den Sociale Vejviser: Foreningens navn, navn på kontaktperson, adresse
telefonnummer og e-mailadresse.
• Følsomme personoplysninger: Ingen.

B) Oplysninger på medlemmer af Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn:
• Almindelige personoplysninger på personer og foreningsrepræsentanter, som er medlemmer
af Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn: Foreningens navn, navn på kontaktperson,
telefonnummer og e-mailadresse.
• Følsomme personoplysninger: Ingen.
C) Oplysninger om frivillige tilknyttet Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn
• Almindelige personoplysninger på frivillige: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.
• Følsomme personoplysninger: Ingen.
D) Oplysninger på enkeltpersoner
• Almindelige personoplysninger på enkeltpersoner, som selv henvender sig til Frivilligcenter &
Selvhjælp Faaborg-Midtfyn eller som bliver henvist af fx familiemedlemmer eller kommunen:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, køn og hvad henvendelsen drejer sig om. Vi
vurderer fra gang til gang, hvilke oplysninger som er nødvendige.
• Følsomme personoplysninger: Vi vurderer fra gang til gang, hvilke oplysninger som er
nødvendige.
E) Oplysninger på ansatte, bestyrelse og praktikanter
• Almindelige personoplysninger på ansatte: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og
kontonummer.
• Følsomme personoplysninger: CPR-nummer og pensionsoplysninger. Vi vurderer fra gang til
gang, hvilke oplysninger som er nødvendige.
Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
• Offentlige myndigheder
• Pårørende
• Foreninger og Netværk
• En gang årligt indsamler vi oplysninger på foreninger og kontaktpersoner i Den Sociale Vejviser.
Vores formål med at behandle dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, og når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
• At vi som forening her en legitim interesse i at behandle dine oplysninger
(interesseafvejningsreglen)
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig (fx at levere et nyhedsbrev, du har
tilmeldt dig)
• At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
• At du giver samtykke til, at vi må behandle dine oplysninger

Formålene:
A) Formål med behandling af oplysninger på kontaktpersoner i frivillige sociale foreninger i FaaborgMidtfyn er:
• At Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyns kan håndtere Den Sociale Vejviser
• At vi kan drive foreningens aktiviteter herunder netværksskabelse mellem foreninger, kurser
og nyhedsbreve; herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
• At kunne levere vare og ydelser, du har efterspurgt
B) Formål med behandling af oplysninger om medlemmer af Frivilligcenter & Selvhjælp FaaborgMidtfyn er:
• At vi kan drive foreningen; herunder medlemshåndtering
• At vi kan drive foreningens aktiviteter herunder netværksskabelse mellem foreninger, kurser
og nyhedsbreve; herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
• Som led i aktiviteter, hvor Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn er aktør; herunder
planlægning, gennemførelse og opfølgning
• At administrere din relation til foreningen
• At kunne levere vare og ydelser, du har efterspurgt
C) Formål med behandling af oplysninger om frivillige tilknyttet Frivilligcenter & Selvhjælp FaaborgMidtfyn er:
• At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
• At opfylde lovgivningen herunder Serviceloven (fx børneattester)
• At kunne udbetale godtgørelser, refusion og lignende
• At administrere din relation til foreningen
D) Formål med behandling af oplysninger om enkeltpersoner er:
• At kunne hjælpe den enkelte borger med at nå sit mål om: at finde rådgivning, selvhjælp eller
frivilligjob. Her vurderer vi fra tilfælde til tilfælde, hvilke oplysninger som er relevante og
informerer personen om, at vi behandler oplysningen.
• At foreningen kan indfri sin aktivitet med at hjælpe foreninger med at rekruttere frivillige
• At drive foreningens aktiviteter; herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
E) Formål med behandling af oplysninger om ansatte, bestyrelse og praktikanter er:
• At kunne varetage rollen som arbejdsgiver herunder forsikring, udbetaling af løn, godtgørelser,
refusioner og lignende
• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
• Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine oplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og
legitime interesse, som er:
• At kunne udøve foreningsaktivitet, herunder udfærdigelse af Den Sociale Vejviser, kurser,
arrangementer og invitationer til foreningsrelevante initiativer
• At kunne håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til
foreningens vedtægter
• At kunne planlægge, afholde og følge op på sociale arrangementer og andre aktiviteter
• At kunne bruge situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller
situation i foreningen
Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det oftest på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi
indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine
personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække
det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om
barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke
fra en forælder.
Videregivelse af dine personoplysninger
• Vi videregiver personoplysninger på kontaktpersoner i frivillige sociale foreninger (gruppe A) i
relevant og legitimt omfang. Oplysningerne vil være synlige for alle i Den Sociale Vejviser på
vores hjemmeside og i printet udgave på Frivilligcenteret og i HUSET.
•

Vi videregiver almindelige personoplysninger på kontaktpersoner, medlemmer,
enkeltpersoner, frivillige, ansatte, bestyrelse og praktikanter, når vi har en legitim interesse
eller skal overholde lovgivningen.

•

Vi videregiver ikke personoplysninger på enkeltpersoner (gruppe D) uden personens samtykke.

•

Vi videregiver ikke personoplysninger til fx firmaer til markedsføring.

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, som enkeltperson ellers om ansat.

A) Kontaktpersoner i frivillige sociale foreninger i Faaborg-Midtfyn:
Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du er kontaktperson i din forening. En gang årligt kontakter vi
dig for at få opdateret oplysninger på kontaktpersonen. Kontakt os gerne, hvis du har ændringer i
løbet af året.
B) Medlemmer af Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn
Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du er medlem af Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn.
C) Frivillige tilknyttet Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn
Vi opbevarer dine oplysninger i op til et år efter, at du har været frivillig hos Frivilligcenter & Selvhjælp
Faaborg-Midtfyn.
D) Enkeltpersoner
Vi opbevarer dine oplysninger i op til et halvt år efter, at du har henvendt dig til Frivilligcenter &
Selvhjælp Faaborg-Midtfyn. Dette skal hjælpe os med at følge op på, om du har fået den hjælp, du
søgte.
Henvender du dig angående et igangværende projekt, sletter vi dine oplysninger et halvt år efter, at
projektet er ophørt.
E) Ansatte, bestyrelse og praktikanter
Vi opbevarer dine oplysninger i fem år efter udløbet af det regnskabsår, hvori din tilknytning til
foreningen er ophørt. Dette sker af hensyn til bogføring og regnskabsaflæggelse.
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 (som forening har vi oplysningspligt)
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, ved at henvende dig til os. Du finder vores kontaktoplysninger
øverst i denne Privatlivspolitik.
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 ændringer eller sletning så hurtigt som
muligt.
Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet, som er myndighed på området.

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer, ændrer vi datoen øverst i
privatlivspolitikken. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.

