Persondatapolitik for Internationalt Forum
Dataansvarlig
Internationalt Forum er dataansvarlig, og vi sikrer, at
overensstemmelse med gældende lovgivning.

persondata behandles i

Indsamling af persondata
Vi indsamler medlemsdata i form af medlemmers fulde navn, fødselsdato, adresse, emailadresse, telefonnummer samt oplysninger om kontingentbetalinger. Vi indsamler ikke
persondata fra øvrige personer eller besøgende på vores hjemmeside.
Behandling og opbevaring af medlemsdata
Ved indmeldelse registrerer medlemmet sine medlemsdata registreret på vores hjemmeside,
hvorfra de indenfor 30 dage slettes og overføres til vores medlemskartotek. Hjemmesidens
server står i Frankrig, hvorfor al datatrafik til og fra sitet sker krypteret.
Formål med behandling af medlemsdata
Vores formål med at behandle medlemsdata er dels at administrere medlemsoplysninger,
herunder at opkræve kontingent, sende nyhedsbreve og mødeindkaldelser, og dels at drive
vores foreningsaktiviteter, herunder planlægning, indkaldelse, gennemførelse og opfølgning.
Adgang til medlemsdata
I forbindelse med revision af foreningens regnskab kan medlemsdata blive delt med vores
autoriserede revisor samt Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Vi videregiver ikke medlemsdata
til andre uden for foreningen uden samtykke fra medlemmet.
I forbindelse med administration af medlemsoplysninger har foreningens ansatte samt
hjemmesideaktivister adgang til medlemsdata. I forbindelse med drift af vores
foreningsaktiviteter kan visse medlemsdata, herunder telefonnumre og e-mailadresser,
videregives til emnegrupper og lokalafdelinger.
Sletning eller ændring af medlemsdata
Vi opbevarer medlemsdata så længe medlemmet er indmeldt, og i maksimalt 2 år efter
medlemmets udmeldelse. Vi opbevarer medlemsdata efter medlemmets udmeldelse af
hensyn til dokumentation for revision af foreningens regnskab. Sletning sker ved at
medlemmer der ikke har betalt kontingent for de seneste to år månedligt slettes fra
medlemskartoteket.
Medlemmet kan henvende sig til foreningen med henblik på at ændre medlemsdata.
Foreningen retter herefter oplysningerne hurtigst muligt, såfremt oplysningerne er rigtige.
Rettigheder
Vi har pligt til at oplyse medlemmet om at vi opbevarer medlemsdata. Medlemmer har ret til
indsigt, ret til berettigelse, ret til at blive glemt samt ret til dataportabilitet, jævnfør gældende
lovgivning.

