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GHS Foto's dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort
fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til
bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi
sletter dine oplysninger, hvis du beder os om det.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
GHS Foto er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger (alle henvendelser om persondata, og alt indhold på ghsfoto.dk):
Kontaktperson: Jørgen Jensen (webmaster på ghsfoto.dk)
Adresse: Skovkrogen 11, Langå
Telefonnr.: 20480855
Mail: jjj@ghsfoto.dk
Website: ghsfoto.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger: Medlemsoplysninger og oplysninger om eksterne personer, der medvirker i klubbens aktiviteter (kun almindelige personoplysninger af ikke-følsom karakter):
-

Medlemsregistrering via navn, adresse, telefonnummer, login-oplysninger til ghsfoto.dk, e-mailadresse(r), indmeldelsesdato, udmeldelsesdato.

-

Information om medlemmers deltagelse i klubaktiviteter som f.eks. konkurrencer
(inkl. placeringsresultater og præmieringer), fototure, fotosessions, eksekveringsplaner ved større opgaver (f.eks. Grundfos OL).

-

Lagring af i klubaktiviteter deltagende eller producerede billeder under fotografnavn. Alle billeder er direkte indleveret til klubben af fotografen selv.
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-

Information om medlemmers særlige opgaver i fotoklubben, f.eks. udvalgsposter,
kontaktpersoner, web-administration, arrangementsansvarlige.

-

Samtykkeerklæringer (vedr. tilladelse til fotografering og rettighedsaftaler) fra modelfotografering med modellens almindelige navne- og kontaktoplysninger, samt
evt. underskrift (personlig eller fra værge). Oplysningerne opbevares som scannet
kopi eller evt. andet elektronisk dokument som f.eks. kopi af e-mailtilsagn.

-

Fotoklubbens kontrakt- og aftaleindgåelser af enhver art, foretaget af et navngivent udvalgsmedlem og evt. personligt navngiven modpart med eller uden disses
underskrifter. Eksempler kan være kvitteringer fra udstyrsindkøb med garanti, servicekontrakter, medlemskaber og abonnementer tegnet af klubben, aftaler med
eksterne foredragsholdere eller undervisere.

-

Almindelig betalingsadministration under medlemmers navne- og/eller e-mailidentifikation i forbindelse med klubbens aktivitetsgebyrer.

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne af dig. Hvis vi benytter andre kilder, vil vi informere dig
direkte om både hvilke data og kilder, det drejer sig om.
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen) i forhold til at drive fotoklub med tilhørende web-site.
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
• Behandling efter lovkrav
• Behandling med samtykke
Formål med behandling af personoplysninger:
• Fotoklubbens medlemshåndtering, herunder betalingsadministration
• Som led i fotoklubbens løbende aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
• Drift af klubbens hjemmeside ghsfoto.dk, herunder visning af billeder
• Opfyldelse af lovkrav, herunder samtykke til portrætfotografering
• Overholdelse af aftaler eller kontrakter med dig
• Administration af din relation til os
• Håndtering af særlige hverv og opgaver i fotoklubben, herunder udvalgsposter,
arrangementsplanlægning, etc.
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Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
•
•
•
•
•
•

•

Klubmæssig udøvelse af fotohobbyen, herunder deltagelse i klubmøder, fotokritik, fotokonkurrencer, fotoudstillinger, fototure, fotoopgaver, m.v.
Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne i såvel Grundfos Hobby Sport som fotoklubben m.v., herunder i forhold til generalforsamling
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af aktivitetsgebyr m.v.
Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
Brug af dine fotos under klubaktiviteter samt fremvisning på ghsfoto.dk (sker
kun efter direkte indlevering fra dig som fotograf)
Af praktiske, administrative og klubhistoriske hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger og fotos også efter din udmeldelse af foreningen,
medmindre du beder os om at slette dem
Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt
grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til
enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om
barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale
medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med klub-koordinerede aktiviteter, der indebærer fællestilmeldinger til
arrangører udenfor klubben, kan der om nødvendigt ske videregivelse af dine almindelige kontaktoplysninger og dermed oplysning om, at du er medlem af GHS Fotoklub.
Der sker videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Grundfos Hobby Sport
i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med fotoklubbens virke.
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Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer for markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Fotoklubben ønsker af historiske hensyn at føre et komplet arkiv over alle data, herunder almindelige, ikke-følsomme persondata. Dette meddeles i denne privatlivspolitik, som alle medlemmer og web-besøgende gøres bekendt med. Derfor har vi ikke en
skemalagt slettepolitik, men det gøres hermed meget klart, at alle til enhver tid eksplicit kan bede om at få deres data (herunder fotos) slettet. Med "alle" menes både
medlemmer, personer på fotos (også selv om det ikke drejer sig om portræt) samt
personer, der har afgivet samtykke til fotografering. Dette vil vi selvfølgelig straks efterkomme. Det understreges, at fotoklubben aldrig vil insistere på sin eventuelle ret til
afslag i spørgsmål om en sletteanmodning, medmindre det fordres af legitime kontraktlige forhold.
Hvis fotoklubben nedlægges, overføres dataadgang og -ansvar til Grundfos Hobby
Sports Forretningsudvalg, som herefter varetager alle persondataforpligtelser. Alt
web-indhold, herunder hjemmeside og fotoalbums slettes og afmeldes.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:
•

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data (det sker via dette dokument)

•

Retten til indsigt i egne personoplysninger

•

Retten til berigtigelse

•

Retten til sletning

•

Retten til begrænsning af behandling

•

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

•

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling,
ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald
ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
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Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver
tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige
ændringer vil du modtage meddelelse herom, hvis du er registreret på vores medlemsliste.

Skabelon til dokumentet er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab. 2. udgave, februar 2018. Tilretning til brug i GHS Fotoklub er foretaget af Jørgen Jensen, se kontaktoplysninger ovenfor.
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