Föreningen KFUM Centrals Barn- och Ungdomskörers integritetspolicy
Här är viktig information om hur vi hanterar personuppgifter för alla medlemmar i körföreningen KFUM
Centrals Barn- och Ungdomskörer.
Detta utskick görs för att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder ikraft den 25 maj 2018.
DU BEHÖVER LÄSA IGENOM FÖLJANDE INFORMATION OCH OM DU INTE
SAMTYCKER MÅSTE DU KONTAKTA FÖRENINGEN!

•

Vem är ansvarig för att personuppgifterna hanteras: Föreningen KFUM Centrals barn- och
ungdomskörer, besöksadress KFUM Central, Rosengatan 1, 111 40 Stockholm Webb:
barnungdomskorer.kfum.se epost: barnkor@central.kfum.se Tel: 0708-639939
•
Vilka uppgifter samlas in: De uppgifter som samlas in är namn, personnummer, adress, postadress,
e-postadress och telefonnummer. Ibland kan uppgifter inhämtas om t ex allergier, medicinering eller
kostrestriktioner.
•
Varför samlas uppgifterna in och hur används de: Uppgifterna används i vårt medlemsregister
för information, fakturering, mailutskick till- och kommunikation med- verksamhetsdeltagare och
deras vårdnadshavare samt redovisning till de barn- och ungdomsorganisationer som vi är
medlemmar i. (Se nästa punkt)
Övriga uppgifter som kan samlas in är för att säkerställa våra medlemmars hälsa, säkerhet och
välbefinnande under verksamhetsutövande. (Se punkten ovan)
• KFUM Centrals barn- och ungdomskörer är en medlemsförening direkt anslutna till KFUM
Central. Genom medlemskapet i KFUM Centrals Barn- och Ungdomskörer blir medlemmarna
även anslutna till KFUM Stockholm/Gotland, KFUM Sverige samt UNGiKÖR, vilket innebär
att dessa föreningar får tillgång till de delar av personuppgifterna som krävs för att de i sin tur ska
kunna följa regelverken för respektive organisation vad gäller uppföljning, kontroll och
redovisningar av de bidrag och förmåner som KFUM Centrals Barn- och Ungdomskörer erhåller
från dessa organisationer. Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken
information som finns registrerad om dig.
• Övrig information
• Föreningen KFUM Centrals barn- och Ungdomskörer lämnar aldrig ut dina personuppgifter till
tredje part, varken för kommersiellt eller ideellt bruk.
• Föreningen KFUM Centrals barn- och ungdomskörer är skyldig att rätta uppgifter som är
felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
• När medlem slutar kan personuppgifterna komma att ligga kvar i våra system i maximalt 3 år pga
vår redovisningsskyldighet till de organisationer som körföreningen är medlemmar i (se ovan)
•
Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke.
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