Persondatapolitik hos Tysklærerforeningen for Grundskolen TLFG (CVRnummer 32693938)

Postadresse:
TLFG c/o Lange, Sankt Peders Stræde 37 st., 1453 København K
www.tysklaerer.dk

info@tysklaerer.dk

København d. 22.8.2018
Her kan du læse, til hvilket formål vi behandler personoplysninger, hvordan vi
passer på de oplysninger, som vi modtager, samt hvilke rettigheder de
registrerede personer (du) har.
Dataansvarlig
TLFG ved bestyrelsen er dataansvarlig. Vi sørger for, at behandling af dine
personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger på foreningens dataansvarlige:
Kontaktperson:
Torsten Lange
Sankt Peders Stræde 37 st.
1453 København K
Telefonnr.: 40 35 11 30
Mail:

torsten.lange@skolekom.dk

Foreningens kontaktoplysninger (adresse) ses øverst.

Vi har opdelt vores behandlingsaktiviteter i emner efter formålet med
behandlingen:
Behandling af personoplysninger i forbindelse med dit medlemskab af TLFG:
Formål:
Tegning af medlemskab, medlemsservice (typisk mailkontakt til det enkelte
medlem)
Hvilken typer personoplysninger behandler vi?
Almindelige personoplysninger på medlemmer samt generelle
institutionsoplysninger:
• Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, status/stilling (alm. medlem,
studerende).
Opbevaring af personoplysninger:
Ovenstående oplysninger opbevares, så længe en fortsat behandling er
nødvendig, for at TLFG kan overholde sine forpligtelser jf. sine vedtægter:
- Betjening af medlemmerne med informationer.
- Regnskaber med evt. personoplysninger opbevares jf. den til enhver tid
gældende lovgivning (p.t.: 5 år).
Behandling af personoplysninger, når du deltager i TLFG’s kurser, ture o.l.

• Almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mail
samt generelle institutionsoplysninger.
• Følsomme oplysninger om fx allergier, værelsesdeling o.l. modtages, men
bliver ikke registret varigt.
Opbevaring af personoplysninger:
• Oplysningerne opbevares så længe en fortsat behandling er nødvendig, fx ved
efterfølgende udsendelse af information om eller med konferencens oplæg og
lignende. Senest 1 år efter arrangementets afholdelse slettes data.
Personoplysninger kan videregives til:
• Personoplysningerne videregives ikke.
Persondatapolitik hos TLFG
Dine rettigheder
• Du har ret til at få indsigt i, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har
registreret om dig.
• Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig.
Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle de oplysninger,
som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme (regnskab).

• Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du
ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter
ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle
personoplysningerne.
Sikkerhed
Vi beskytter dine personoplysninger. Persondata opbevares sikkert.
Klageinstans
Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig
til Datatilsynet: www.datatilsynet.dk

