Maleklubben Molde
Personopplysningsunderretning

1 Hvorfor du får denne informasjonen
Maleklubben Molde behandler personopplysninger om deg, derfor får du
nedenstående informasjon («personopplysningsunderretning»).
2 Dataansvarlig
Maleklubben Molde (org.nr 918 379 436) ved det til enhver tid sittende styre, er den
dataansvarlige. Det betyr at vi er ansvarlige for behandlingen av dine
personopplysninger.
3 Formål med og grunnlag for innsamling av personopplysninger
3.1 Vi sikrer at dine personopplysninger bare samles og behandles i
overensstemmelse med de formål som er angitt her:
(a) For å behandle ditt medlemskap.
(b) For å besvare eventuelle spørsmål eller innsigelser du måtte ha (kontaktdetaljer,
transaksjonsdetaljer).
(c) For å underrette deg om endringer i medlemskap og klubbens regelverk.
(d) For at du skal kunne delta i utstillinger, kurs og aktiviteter i regi av klubben, samt
informasjon om annen kunstrelatert aktivitet som er aktuell for klubbens medlemmer.
(f) For å oppbevare personopplysninger i det omfang som er nødvendig for å
overholde bokføringsloven og andre rettslige forpliktelser vi måtte ha.
3.2 Vårt grunnlag for behandling er:
(a) Behandlingen er nødvendig for å oppfylle Maleklubbens forpliktelser ovenfor deg
som medlem.
(b) Ditt samtykke.
(d) Behandlingen er nødvendig for å overholde våre rettslige forpliktelser.
Hvis grunnlaget for behandlingen er samtykke så har du rett til å tilbakekalle dette.
3.3 Vi sletter som hovedregel dine personopplysninger ved medlemskapets utløp. Vi
kan likevel oppbevare dine personopplysninger i inntil 5 år etter utløp av
medlemskapet dersom det anses nødvendig for å ivareta Maleklubbens interesser.
4 Kategorier av personopplysninger
4.1
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:
(a) Navn, adresse, mobilnummer, e-postadresse, fødselsdato.
(b) Opplysninger om utøvende kunstform/teknikk.
(c) Transaksjonshistorikk
(f) Betalingsopplysninger
(g) Personopplysninger du selv gir oss i ulike sammenhenger.

5 Dine rettigheter
5.1 Hvis du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger,
kan du rette en henvendelse til oss via kontaktopplysningene beskrevet i punkt 7
nedenfor.
5.2 Du kan til enhver tid få innsyn i dine personopplysninger eller anmode oss om å
få uriktige personopplysninger korrigert, slettet eller endret ved å rette en
henvendelse til oss via kontaktopplysningene beskrevet i punkt 7 nedenfor. Du kan
også anmode oss om at behandlingen begrenses, eller gjøre innsigelser mot vår
behandling av dine personopplysninger. Se også punkt 6.2.
5.3 Om du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du
rette henvendelse til Datatilsynet.
6 Overføring av personopplysninger
6.2 Kun styret, eller den styret utpeker, kan behandle og videresende medlemmenes
personopplysninger. Medlemslister videresendes til medlemmer i klubben, men bare i
det omfang det er nødvendig for å kunne holde kontakten med andre medlemmer i
forhold til klubbens aktiviteter (se punkt 3.1,d). Dette vil si opplysninger om navn,
adresse, telefonnummer og e-postadresse. Du kan reservere deg mot at vi deler
disse opplysningene med medlemmene. Du kan også bestemme at deler av
opplysningene dine skal unntas fra slike lister. Du må selv gi oss beskjed om dette.
6.3 Vi forbeholder oss retten til å anvende eller gi videre opplysninger i det omfang
det er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning, foreta undersøkelser i
forbindelser med klager, besvare dine anmodninger o.l.
7 Kontaktopplysninger
7.1 Har du spørsmål kan du rette henvendelse til:
Maleklubben Molde
v/leder
Laila Pettersen
Tlf: 40019069
E-post: littelaila@hotmail.com

