Politik for behandling af
personfølsomme oplysninger
I henhold til reglerne i persondataforordningen, som træder i kraft den 25. maj 2018, beskrives her
foreningens politik og praksis for behandling af personfølsomme oplysninger fra medlemmer af
foreningen.

Medlemsoplysninger: Klubben registrerer og gemmer følgende oplysninger på samtlige medlemmer:
• Navn
• Postadresse
• E-mail adresse
• Telefonnummer
• Fødselsdato

Medlemsregister:

Samtlige medlemmer er registreret med ovenstående oplysninger i medlemskartoteket, som føres af foreningens kasserer og opbevares elektronisk som excel-fil på kassererens PC.
Filen gemmes ved udgangen af hver måned på ekstern harddisk hos foreningens kasserer.
Nye medlemmer registreres ved indmeldelsen.
Medlemmer, som ønsker udmeldelse af foreningen, slettes efter udløbet af
det år, hvor anmodningen er fremsat.
Kontingentet dækker perioden fra 1. januar til 31. december, og omkring
15. december udsendes advisering om indbetaling af kontingent for følgende år.
Medlemmer, som ikke har betalt kontingent i 3 på hinanden følgende år,
slettes i medlemsregisteret.

Webregister:

Foreningens webmaster opbevarer samtlige oplysninger på medlemmerne.
Oplysningerne anvendes i forbindelse med medlemmets tilmelding til løb
og andre arrangementer, samt ved medlemmets indbetaling af kontingent
via hjemmesiden.
Data slettes igen efter samme tidsfrister, som sletning sker i medlemsregisteret.

DASU:

Ved en persons indmeldelse i foreningen indberettes samtlige oplysninger
til Dansk Automobil Sports Union (DASU), som anvender oplysningerne i
forbindelse med udstedelse af licens, deltagelse i løb og kurser, udsendelse
af tidsskriftet Autosport m.v.
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NETS:

Medlemmets navn og adresse indberettes til NETS, som anvender oplysningerne i forbindelse med udsendelse af advis om betaling af kontingent.
Data slettes igen efter samme tidsfrister, som sletning sker i medlemsregisteret.

Løbstilmeldinger:

I forbindelse med deltagelse i løb, indsender deltageren oplysning om
navn, postadresse, E-mail adresse, telefonnummer og fødselsdato.
Oplysningerne bliver arkiveret hos foreningens kasserer samt på hms.dk,
under det pågældende løb, og slettes efter 5 år jfr. reglerne i bogføringsloven.

Nærværende politik offentliggøres på foreningens hjemmeside www.hms.dk.

Den 24. maj 2018
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