PERSONDATAFORORDNING
ErhvervsForum Holstebro (EFH)
Sekretariat er Dataansvarlig.

Maj 2019

Baggrunden er EU’s nye persondataforordning, GDPR - General Data Protection Regulation.
GDPR er en lovgivning, der vil skabe større datamæssig gennemsigtighed og sikkerhed.
ErhvervsForum Holstebro efterlever de gældende GDPR-regler og love.
a) Medlemsdata der opbevares, er ikke personfølsomme data, men er almindelige informationer, der
findes ved Erhvervsstyrelsen.
b) Medlemsdata, der registreres ved EFH:
Virksomhedsnavn, CVR, adresse / kontaktperson / Telefon, E-mail, hjemmeside / Antal medarbejdere.
c)

De registrerede data benyttes til kommunikation og informationer omkring EFH´s virke.

d) Alle medlemmer er oplyst om foreningens Persondatapolitik (tilgængeligt på hjemmesiden).
e) Oplysninger omkring virksomheden og foreningsmedlemmet bruges til den daglige interne
kommunikation.
f)

De registrerede data videregives til eksternt bogholderiet, ifm. fakturering af medlemskontingentet
mv. Disse data håndteres i bogholderiet efter gældende regler.

g) Oplysningerne kan videregives til tredjeperson, som kunne have interesse i at være medlem af EFH
eller indlægsholder ved et arrangement, eller en samarbejdspartner, som ønsker oplysninger
omkring netværkets medlemmer.
Der videregives ”Virksomhedsnavn, Adresse / kontaktperson / Telefon & E-mail”.
Oplysningerne omkring medlemmer af EFH, kan være oplyst på flyers, hjemmesiden eller på de
sociale medier - også i form af tekst og billeder fra møder etc.
h) Oplysninger om medlemmerne udleveres kun ved direkte henvendelse til sekretariatet.
i)

Dataoplysningerne er korrekte, da det er de registrerede medlemmer, der selv har oplyst de
registrere data. Det er den dataansvarlige der sikre, at data rettes og ændres i databaserne.

j)

Efter medlemsophør slettes data i medlemskartoteket, senest ved foreningsårets afslutning.
Ved medlemsophør, overføres medlemsoplysningerne til en lukket liste over tidligere medlemmer.
Registreringen på den lukkede liste bliver slettet, hvis medlemmet anmoder aktivt herom.

k)

Databasen opbevares hos sekretariatet ligesom virksomhedens kontaktoplysninger er registreret i
debitorbogholderiet. Derudover opbevares mails elektronisk hos sekretariatet og bogholderiet.

Du bedes kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

ErhvervsForum Holstebro | Nupark 51, 7500 Holstebro | info@erhvervsforumholstebro.dk

| +45 4028 4554
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