Privatlivspolitik for MitMidtfyn
Denne privatlivspolitik gælder for foreningen MitMidtfyn (CVR nr. 42086282), som også er dataansvarlig.
Generelle henvendelser vedrørende MitMidtfyns behandling af personoplysninger kan rettes til:
medlem@mitmidtfyn.dk
MitMidtfyn behandler en række personoplysninger om sine medlemmer og tager beskyttelsen af disse
personoplysninger alvorligt. MitMidtfyn tror på, at denne privatlivspolitik vil skabe tillid til, at MitMidtfyn
behandler personoplysningerne ansvarligt.
MitMidtfyns, til enhver tid gældende privatlivspolitik, vil altid være offentligt tilgængelig på MitMidtfyn.dk
1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER MitMidtfyn, FORMÅLET MED BEHANDLINGEN,
RETSGRUNDLAGET OG OPBEVARINGSPERIODEN
1.1 Medlemmer
1.1.1 Ved indmeldelsen
A. Hvilke personoplysninger
MitMidtfyn behandler en rækker almindelige personoplysninger, når en person, forening eller virksomhed
bliver medlem af MitMidtfyn, såsom:
Enkeltmedlemmer:
Medlemsnummer, navn, adresse, mobiltelefon, telefonnummer, e-mailadresse, markedsføringssamtykke(r)
(pr. e-mail/telefon og/eller brev) og tilmeldingsdato.
Foreninger og virksomheder:
Medlemsnummer, forenings- eller virksomheds navn, adresse, CVR nr., navn på kontaktperson,
mobiltelefon, telefonnummer, e-mailadresse, markedsføringssamtykke(r) (pr. e-mail/telefon og/eller brev)
og tilmeldingsdato.
B. Formål
Behandlingen sker med det formål at etablere og vedligeholde en ajourført fortegnelse over MitMidtfyns
medlemmer og opretholde og administrere et medlemsprogram (MitMidtfyns medlemsprogram).
Som led i medlemsprogrammet behandles personoplysningerne tillige det formål at kunne segmentere
medlemmer og målrette markedsføring.
En oplyst e-mailadresse bruges til at fremsende nyhedsbreve/mails fra MitMidtfyn om services fra
MitMidtfyn eller samarbejdspartnere i MitMidtfyn samt eventuelle spørgeundersøgelser - hvis medlemmet
har givet specifikt samtykke til dette.
C. Retsgrundlaget
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b
(kontraktforhold) og 6, stk. 1, litra a (samtykke), for så vidt angår markedsføring. Samtykket kan til enhver
tid trækkes tilbage.
D. Opbevaringsperioden
MitMidtfyn opbevarer oplysningerne, indtil alle mellemværender mellem MitMidtfyn og medlemmet er
afsluttet.
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Udgangspunktet er, at personoplysningerne slettes senest 3 år efter medlemskabets ophør.
Bogføringspligtige oplysninger opbevares dog i 5 år efter udløbet af det år, hvor medlemskabet ophørte.
1.1.2 Under medlemskabet
A. Hvilke personoplysninger
MitMidtfyn behandler medlemmets profiloplysninger, se ovenfor i punkt 1.1.1.
B. Formål
Oplysningerne om medlemmet profiloplysninger bruges med henblik på at give medlemmet adgang til
nyheder, services og generelle tilbud, herunder tilbud fra samarbejdspartnere. Formålet er desuden at sikre
korrekt segmentering af medlemmet med henblik på at give medlemmet information og nyheder, som kan
være særligt relevante for medlemmet.
C. Retsgrundlaget
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b
(kontraktforhold), og litra a (samtykke), for så vidt angår markedsføring. Samtykket kan til enhver tid
trækkes tilbage.
D. Opbevaringsperioden
MitMidtfyn opbevarer oplysningerne, indtil alle mellemværender mellem MitMidtfyn og medlemmet er
afsluttet.
Udgangspunktet er, at personoplysningerne slettes senest 3 år efter medlemskabets ophør.
Bogføringspligtige oplysninger opbevares dog i 5 år efter udløbet af det år, hvor medlemskabet ophørte.
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