Revideret november, 2018

Privatlivspolitik – Muhabet Aarhus
Muhabet Aarhus har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger
behandles i strid med lovgivningen. Muhabet Aarhus’ privatlivspolitik beskriver kort, hvordan
foreningen behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Leder af Muhabet Aarhus er dataansvarlig, og sikrer dermed at personoplysningerne behandles i
overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson:

Mette Jensby Mortensen

Adresse:

Skolebakken 11, 8000 Aarhus C

CVR:

33236026

Telefonnr.:

86 18 18 12

Mail:

mette@muhabet-aarhus.dk

Website:

www.muhabet-aarhus.dk

Behandling af personoplysninger
Muhabet Aarhus behandler følgende personoplysninger:
1. Oplysninger om brugere/gæster i Muhabet:
-

Værestedet Muhabet Aarhus behandler ingen personoplysninger om foreningens
brugere/gæster, der foretages i stedet en anonymiseret registrering.

2. Oplysninger om frivillige:
-

Almindelige personoplysninger som: navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

-

Andre oplysninger: CV og eksamenspapirer

3. Oplysninger om praktikanter:
-

Almindelige personoplysninger som: navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

-

Andre oplysninger: CPR-nummer samt straffeattest

4. Oplysninger om medarbejdere:
-

Almindelige personoplysninger som navn, adresse, ansættelsesdato, telefonnummer,
mailadresse, stilling samt ansættelsesområde.

-

Andre oplysninger: CV og eksamenspapirer.

-

CPR-nummer samt straffeattest.

-

Bankoplysninger samt pensionsselskab.

5. Bidragsydere:
-

Almindelige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

6. Venner/følgere af huset:
-

Almindelige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Formålene med behandlingen af personoplysninger er:
For frivillige i foreningen:
-

At kunne holde kontakt med den enkelte

-

At kunne koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen

-

At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter

-

At sikre overblik over/udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer

-

At kunne administrere den frivilliges relation til foreningen

For praktikanter i foreningen:
-

At kunne håndtere og koordinere praktikanternes opgave i foreningen

-

At kunne indgå en aftale om praktik som hhv. praktikant og arbejdsgiver

For ansatte i foreningen:
-

At der kan indgås en kontrakt som hhv. ansat og arbejdsgiver

-

At det er en nødvendighed for at sikre et lovligt ansættelsesforhold

-

At loven stiller krav om, at foreningen behandler ansattes oplysninger

-

At der er givet samtykke til, at foreningen kan behandle den ansattes oplysninger.

For bidragsydere i foreningen:
-

At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle bidragyderes oplysninger

-

At kunne informere om foreningens virke og tilbud

-

At administrere bidragyderenes relation til foreningen

For venner/følgere af foreningen:
-

At oplysningerne er nødvendige for at kunne etablere og bevare kontakt til
venner/følgere af huset, samt at infomere om foreningens virke og tilbud

Procedure for fotografering
Muhabet Aarhus tager aldrig fotos af værestedets brugere og/eller gæster. Der tages dog af og til fotos,
både portrætter og andre personhenførende fotos, af stedets ansatte samt frivillige til intern brug og
til Muhabet Aarhus’ hjemmeside.
Portrætfotos og fotos, hvor genkendelse er tydelig
Disse fotos (af frivillige og ansatte) bruges primært på foreningens hjemmeside. Muhabet Aarhus
indhenter altid samtykke til at anvende disse fotos af de fotograferede, og Muhabet Aarhus fjerner
disse fotos, såfremt de fotograferede ønsker at trække sit samtykke tilbage.
Procedure: Status og opdateringer – indsamlede personoplysninger, herunder fotos
Fra 25. maj 2018 ved EU-dataforordningens ikrafttræden vil Muhabet Aarhus gennemgå indsamlede,
opbevarede og behandlede personoplysninger hvert år i januar måned. Denne gennemgang foretages
på foreningsbestyrelsens initiativ af leder, Mette Jensby Mortensen.

Procedure for videregivelse af oplysninger
Muhabet Aarhus videregiver kun personoplysninger som navn og mailadresser til andre parter,
såfremt der uopfordret eller ved forespørgsel gives samtykke til det.
Samtykke
Når Muhabet Aarhus behandler oplysninger, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end samtykke.
Foreningen indhenter derfor kun samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle
personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis der indhentes samtykke, er det
frivilligt, om den enkelte vil give samtykke, og vedkommende kan til enhver tid trække samtykket
tilbage.
Ingen oplysninger videregives til tredjepart uden samtykke. Oplysningerne opbevares i det tidsrum,
der er tilladt i henhold til lovgivningen. Oplysningerne slettes på opfordring eller når de ikke længere
er nødvendige. Muhabet Aarhus’ slettepolitik er beskrevet i nedenstående afsnit.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Muhabet Aarhus har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om
personoplysningerne behandles som bruger/gæst, frivillig, ansat eller som bidragsyder:
Brugere/gæster i Muhabet:
Oplysninger om foreningens brugere/gæster opbevares i anonymiseret form (i form af den anonyme
registrering som tidligere omtalt). Disse bruges til dokumentation såvel statistik.
Frivillige i Muhabet:
Oplysninger om Muhabet Aarhus’ frivillige slettes fem år efter den frivilliges arbejde er ophørt i
foreningen.
Praktikanter i Muhabet
Oplysninger om Muhabet Aarhus’ praktikanter slettes fem år efter praktikken er afsluttes i foreningen.
Medarbejdere i Muhabet:
Oplysninger om ansatte i Muhabet Aarhus slettes fem år efter ansættelsens ophør, jf. bogføringsloven.

Bidragsydere:
Oplysninger om bidragsydere slettes fem år efter sidste donation, jf. bogføringsloven.
Venner/følgere af huset:
Oplysninger om Muhabet Aarhus’ venner/følgere af huset slettes fem år efter samarbejdets afslutning.
Dine rettigheder
Når vi behandler oplysninger om brugere/gæster, ansatte, frivillige eller bidragsydere, har den enkelte
iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
-

Retten til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om vedkommende – det er det vi
oplyser om i denne privatlivspolitik. Vi har som forening oplysningspligt.

-

Retten til at få indsigt i de oplysninger vi behandler (jf. artikel 15 om indsigtsret)

-

Retten til at få urigtige oplysninger berigtiget (retten til berigtigelse)

-

Retten til at få oplysninger slettet (jf. artikel 17 om retten til at blive glemt)

-

Retten til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes til markedsføring

-

Retten til at flytte oplysningerne – dvs. at Muhabet Aarhus skal udlevere de oplysninger
foreningen har om vedkommende i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Procedure ved indsigt og klager
Henvendelse om sletning, korrektioner eller spørgsmål kan ske til Muhabet Aarhus’ leder Mette Jensby
Mortensen på mail mette@muhabet-aarhus.dk eller på telefonnummer 86 18 18 12.
Ved klager og indsigelser over Muhabet Aarhus’ behandling af personoplysninger, har den
registrerede også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Revision af privatlivspolitikken
Muhabet Aarhus forbeholder sig retten til at ændre foreningens privatlivspolitik. Tidspunkt for
revidering vil fremgå øverst i privatlivspolitikken.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. Den til enhver tid gældende
privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside

