PERSONDATAPOLITIK FOR SANKT VINCENT GRUPPERNE
Generelt
Denne Persondatapolitik (”Politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller
som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems- eller bidragyderforhold eller som bruger af vores
tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger
vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m.
Du bør læse denne Politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, som du ikke kan
acceptere. På www.vincentgrupperne.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af
Politikken.

Indsamling af personlige oplysninger
Når du registrerer dig med personlige oplysninger hos Sankt Vincent Grupperne (SVG) – f. eks. som
medlem, som bidragsyder eller modtager af vores nyhedsmail – bliver dine data brugt til at sende dig
lejlighedsvise nyheder samt i forbindelse med indberetning til Skat om dit samlede bidrag.

Formål med behandlingen af dine Personoplysninger
Afhængig af om du er medlem og/eller bidragyder hos os, er vi forpligtede til at behandle dine
Personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan
leve op til de forpligtelser, vi har som velgørende organisation. Dette gælder både ved håndtering af dine
eventuelle bidrag - medmindre du vælger at bidrage anonymt og/eller når vi skal administrere dit
medlemsskab.

Registrerede Personoplysninger
Når du er medlem og/eller kendt bidragyder hos os, indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger
fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, CPR-nr., mobilnummer, og e-mailadresse. Hvis du er tilmeldt
betaling via PBS, indsamler vi endvidere bankoplysninger (registrerings- og kontonummer). CPR-nr. er
nødvendigt over for SKAT, hvis du ønsker skattefradrag for eventuelle bidrag til SVG.

Sådan anvender vi dine Personoplysninger
Helt konkret bruger vi dine Personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er medlem
og/eller bidragyder hos os, eller om du blot er anonym bruger af vores hjemmeside.
Medlemmer:
Er du medlem hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:


kunne administrere dit medlemsforhold, herunder kontingentbetalingen;
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kunne sende dig nødvendig information om dit medlemskab;
kunne sende dig markedsføringsmateriale, selvstændigt eller via tredjepart, såfremt dette ligeledes
er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov.

Bidragyder
Er du kendt bidragyder hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:





kunne administrere dit/dine indbetalinger til SVG’s projekter;
kunne sende dig information om dit/dine bidrag;
kunne indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse;
kunne sende dig markedsføringsmateriale (primært vores kvartårlige pjece), såfremt dette ligeledes
er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov.

Hvor længe gemmer vi Personoplysningerne?
Vi gemmer oplysningerne i op til fem år. Derefter slettes alle Personoplysninger, hvis du ikke længere er
medlem, kendt bidragsyder og/eller ikke længere ønsker at modtage noget fra os.

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Kun formand og kasserer har adgang til dine oplysninger hos SVG, hvor oplysningerne er lagret i
kontrollerede omgivelser med jævnlig sikkerhedskontrol. SVG giver aldrig dine oplysninger videre til
tredjepart, uden at du udtrykkeligt har givet dit samtykke til det.

Oplysning og ændring af dine personlige oplysninger
Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger SVG har registreret om dig, ved at skrive
til kontakt@vincentgrupperne.dk. Du har ifølge Persondataloven ret til at få urigtige eller vildledende
oplysninger rettet eller fjernet, ligesom du til enhver tid kan trække dit samtykke til registrering tilbage. Vi
gør dog opmærksom på, at personoplysninger om bidragsydere jf. bogføringsloven skal gemmes i vores
regnskaber i 5 år. Hvis du ikke ønsker at bliver kontaktet af SVG i fremtiden, kan det også meddeles til
ovenstående e-mail.

Ønsker du at klage
Hvis du ønsker at klage over vores anvendelse af dine personlige oplysninger, kan du kontakte SVG ved at
skrive til kontakt@vincentgrupperne.dk, eller du kan benytte kontaktformularen på vores hjemmeside.
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