Privatlivspolitik for DC-3 Vennerne
Vi tager din databeskyttelse alvorligt.
Vi behandler persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, og vi værner om den enkeltes
sikkerhed.
Det betyder, at vi ikke opbevarer data om dig, som ikke er relevante, og at de rettigheder som forordningen
giver dig (f.eks. relevans, forældelse, godkendelse og oplysning) imødekommes. Du kan til enhver tid få oplyst,
hvilke data der er registreret om dig.

Dine data, deres anvendelse internt samt hvem, der har adgang til dem.
Som udgangspunkt gives alle stamdata (inkl. accept af nyhedsbrev) af dig selv ved indmeldelsen, hvorfor
godkendelseskravet anses for at være opfyldt. Det drejer sig om dit navn, adresse, fødselsdato, tlf. nr. og emailadresse. Password til bookingsystemet tildeles af systemet.
Udover stamdata registreres der data om kontingenttype, indmeldelses- og udmeldelses-dato,
medlemsnummer og data vedr. kontingentbetaling. Ifm. bookinger registreres turnummer, dato, pris,
betalingsdata (IKKE betalingskortets nummer og sikkerhedskode) og evt. navn på husstandsmedlemmer.
Medlemsregistret er integreret i bookingsystemet og der føres en mail-log der indeholder dato og emne for
mailkorrespondance med medlemmerne ligesom ændringer til medlemsdata logges.
Internt videregives data kun ifm. udskrivning af passagerlister. Disse sendes til turlederen, turchefen og
kassereren og indeholder medlemsnr., kontingentgruppe, navn, adresse, tlf. numre, mailadresse og evt .
kommentarer som medlemmet har angivet ved bookingen. Lufthavnskontoret i Roskilde får en papirkopi af
passagerlisten.
Ifm. udsendelse af DC-3 Nyt sendes medlemsnr., navn og adresse til distributionsbureauet.
Med virkning fra 2021 er DC-3 Vennerne blevet godkendt som en almennyttig forening, hvilket betyder at
donationer nu kan give fradrag i bidragyderens skattepligtige indtægt. Det kræver, at bidragyderen skriver sit
CPR-nr. i sin medlemsprofil. CPR-nr. opbevares i foreningens integrerede bookingsystem &
medlemsregistrering og anvendes udelukkende til indrapportering til Skat. Medlemmet kan til enhver tid
fjerne sit CPR-nr. igen.
Følgende funktioner/personer har adgang til medlemsdata: medlemsregistrering, kasserer, booking og webmaster.

Vi videregiver ikke dine data.
Vi videregiver ikke medlemsoplysninger til udenforstående.

Henvendelse vedrørende privatlivspolitikken.
Hvis du har spørgsmål vedrørende vores politik, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, eller gerne
vil have os til at rette dine data, bedes du kontakte os på:
Medlemsregister:
medlem@dc3vennerne.dk
tlf. 2161 6383 ma-to mellem kl. 1700 og 1800.
Booking:
booking@dc3vennerne.dk
tlf. 2238 0682

DC-3 Vennerne
Postadresse:
c/o Jørgen Klitten
Ordrup Jagtvej 26A 1.tv.
2920 Charlottenlund
CVR-nr. 17678000

