Midtjysk Flyveklubs politik vedr. beskyttelse af persondata
- vedr. medlemmer af Midtjysk Flyveklub
Iflg. ”Lov om behandling af personoplysninger”, i daglig tale kaldet persondataforordningen, skal Midtjysk
Flyveklub oplyse alle, som klubben måtte have personoplysninger på, om en række forhold:
a) hvilke personoplysninger, Midtjysk Flyveklub har om personen i klubbens register
b) med hvilket formål, Midtjysk Flyveklub har netop disse oplysninger
c) hvor/hvordan Midtjysk Flyveklub opbevarer oplysningerne
d) hvor længe Midtjysk Flyveklub opbevarer oplysningerne og klubbens procedure i forbindelse med
sletning af oplysningerne
e) hvordan personen selv kan få ændret eller slettet oplysninger fra Midtjysk Flyveklubs register
f) hvad Midtjysk Flyveklub gør for at beskytte personens data
g) hvem i Midtjysk Flyveklub, der har adgang til personens data
h) i tilfælde af at data overgives til tredjepart, hvilke data der da overgives og med hvilket formål, disse
data overgives
i) Midtjysk Flyveklubs procedure i tilfælde af, at der sker databrud
a+b)
Følgende oplysninger
afgives af medlemmet ved
dennes indmeldelse i
Midtjysk Flyveklub:
- navn,
- adresse,
- telefonnr/mobilnr,
- emailadresse

Oplysningerne bruges af Midtjysk
Flyveklub til:

Med følgende formål:

- identifikation af medlemmet
- oprettelse på bookingportal (SuperSaas)
- indmeldelse i DMU
- oprettelse på CPSms

- registrering, fakturering
- booke klubbens fly
- evt. indmeldelse i DMU
- opdateringer via sms

c)
De af medlemmet
opgivne oplysninger
opbevares:

d)
Midtjysk Flyveklub
opbevarer alle de af
medlemmet opgivne
oplysninger indtil
medlemmet enten:

- i en fysisk mappe med indmeldelser
- i klubbens medlems-registre på klubbens kasserers server
- i klubbens mailsystem
- på de til medlemmet udskrevne regninger (i medlemmets mappe på klubbens
server samt i 2 fysiske mapper i reoler på kassererens adresse)

- ønsker
udmeldelse af
klubben
- må anses for
udmeldt af klubben
grundet manglende
restance

Såfremt medlemmet ikke er i restance til Midtjysk Flyveklub
slettes medlemmets oplysninger ved medlemsskab ophør
pr 31.12 eller straks efter:
- i Midtjysk Flyveklubs registre
- på bookingportalen
- på CPSms
samt giver besked til DMU. Regninger tilsendt medlemmet
med medlemmets data slettes tidligst efter 5 år.
Er medlemmet i restance til Midtjysk Flyveklub bibeholdes
oplysninger til medlemmet i længere er i restance og slettes
derefter efter ophør af medlemskab pr 31.12.
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e)
Ethvert medlem af Midtjysk
Flyveklub kan til enhver tid
anmode klubben om, at ændre
eller slette dele af / alle de af
medlemmet opgivne oplysninger
f)
Alle personoplysninger,
som Midtjysk Flyveklub
til enhver tid måtte
være i besiddelse af,
opbevares ansvarsfuldt
og bedst muligt sikret af
klubben på flg. måder:

- ændringer grundet fejlagtige oplysninger ændres straks
- ønsker medlemmet dele af / alle de af medlemmet afgivne
oplysninger slettet, gøres medlemmet bekendt med
konsekvenserne heraf, og træffer herefter endelig afgørelse om,
om der fortsat skal ske sletning.

- på Midtjysk Flyveklubs kasserers server med
adgangskode, opdateret antivirusprogram og
firewall
- på fil og i mail på office365 ved korrespondance
mellem medlem og klub herunder udskrivning og
udsendelse af regninger
- i fysiske mapper i reoler på kassererens kontor
(regnskab, indmeldelser, kopier af regninger)

I de tilfælde, hvor det er
nødvendigt at behandle
oplysninger på en
computer fx ved
udskrivning af regning,
lukkes filer umiddelbart
efter brug uden at
gemmes på computeren.

g)
Følgende
personer har
adgang til
personoplysninger
på Midtjysk
Flyveklub:

- flyveklubbens datasvarlige =
databehandleren = kasserer
- flyveklubbens flyansvarlige
- flyveklubbens revisor
- flyveklubbens superbruger
- et menigt klubmedlem

-tager sig af alt kontor- og regnskabsmæssigt i
klubben
-tager sig af en del mailkorrespondance med
medlemmer
-reviderer regnskab
-vedligeholder og har adgang til alt på skolens
drev, har adgang men ikke indsigt i oplysningerne
- forhenværende turarrangør

h)
Det har været nødvendigt at
- SuperSaas (Bookingportal)*
- navn, tlf.nr/mobilnr., mail
videregive følgende person- CPSms (sms-system)**
- navn, tlf.nr/mobilnr.
oplysninger til tredjepart:
- DMU***
- navn, adresse, tlf.nr/mobilnr., mail
Der er ikke indhentet en databehandleraftale med nogen af ovenstående parter, idet det er
uundgåeligt, at disse skal have de givne oplysninger, hvis medlemmet skal kunne booke / fungere som
pilot på klubbens hhv. modtage opdateringer via SMS. Dog har Midtjysk Flyveklub undersøgt, om der
oplyst politikker vedr. persondatasikkerhed på parternes hjemmeside. Relevante sider er kopieret og
gemt i klubbens mappe på kassererens server.
* Kun aktive medlemmer af Midtjysk Flyveklub kan booke klubbens fly, hvorfor det kun er disse,
som klubben af samme grund har overført oplysninger til på SuperSaas.
** Ændres i løbet af 2018 til sms-beskeder fra almindelig mobiltelefon
*** Kun medlemmer af Midtjysk Flyveklub, som har privatflyverlicens og som ikke i forvejen er
medlem af DMU gennem en anden flyveklub, indmeldes i DMU gennem Midtjysk Flyveklub, hvorfor
det kun er sådanne medlemmers personoplysninger, der tilsendes DMU.
Ønsker et medlem, at Midtjysk Flyveklub ikke videregiver medlemmets oplysninger til tredjepart,
oplyses medlemmet om konsekvenserne herved, herunder at det herefter evt. ikke vil være
muligt for medlemmet at booke og / eller være pilot på klubbens fly.

i)
I tilfælde af databrud er
Midtjysk Flyveklub
forpligtiget til, afhængig
af databruddets omfang
og vigtighed, at foretage
følgende:

- hurtigst muligt
orientere enhver
person, som
flyveklubben måtte
have oplysninger
på, om:

- en evt. mulighed for, at personoplysninger kan være
kommet i forkerte hænder
- hvilke oplysninger, det drejer sig om
- hvilke tiltag klubben har gjort for at udbedre skaden
- hvilke tiltag klubben har gjort, for at bruddet ikke skal
gentage sig
Side 2 af 3

Noter:
*Vedr. menigt klubmedlem, som har klubbens medlemsregister:
Midtjysk Flyveklub har intet ansvar for, hvordan dette medlem opbevarer og behandler de tilsendte
oplysninger. Vil man derfor vide mere om dette, må man selv rette henvendelse til vedkommende
klubmedlem. Kontaktoplysninger på vedkommende fås ved henvendelse til klubbens dataansvarlige.
Fremtidigt vil det, uanset begrundelse, ikke være muligt for noget klubmedlem (eller andre) gennem
Midtjysk Flyveklub at få udleveret hverken medlemsregistre eller oplysninger på enkeltpersoner uden
disses tilladelse.

Revidering
Midtjysk Flyveklub forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende skrivelse fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst blive ændret. Den til enhver tid gældende version vil være tilgængelig på
klubbens websted. Ved væsentlige ændringer vil klubbens medlemmer modtage meddelelse herom.
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