PERSONDATAPOLITIK
Avlsforeningen for Connemaraponyer i Danmark (herefter: Avlsforeningen) behandler
personoplysninger med et veldefineret formål, som udspringer af Avlsforeningens aktiviteter og
interesser. Vi overholder lovgivningen og principper for god databehandling. Vi arbejder med basis i
Avlsforeningens Persondatapolitik.
Dataansvar:
Avlsforeningen har som forening det overordnede dataansvar. Man kan altid kontakte foreningens
dataansvarlige bestyrelsesmedlem, som vil være sekretæren, med mindre andet er oplyst på
hjemmesiden. Navn og kontaktoplysninger fremgår af foreningens hjemmeside.
Databehandling. Avlsforeningen behandler følgende persondata:
1. Medlemsoplysninger: I forbindelse med indmeldelse i Avlsforeningen indhenter vi flg.
oplysninger: navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, tidspunkt for medlemskab og
hvilken type medlemskab, der er tegnet. Medlemsoversigter kommer kun bestyrelsen til
kende. I enkelte situationer, hvor en gruppe, f.eks. Avlsforeningens Regioner, har behov for
at få kendskab til en begrænset del af medlemsdata for at kunne arrangere en
foreningsaktivitet, kan bestyrelsen vælge at give dette.
2. Oplysninger om personer, der deltager i Avlsforeningens aktiviteter. Dette kan indbefatte
data ved aktiviteter, hvor der udfærdiges en offentlig tilgængeligt stambog, et katalog eller en
deltagerliste indeholdende personoplysninger på ejer(e), mønstrer og/eller rytter. Det kan
omfatte navn, adresse, telefonnummer.
Vi databehandler ikke følsomme personoplysninger.
Datakilder:
Avlsforeningen får i de fleste tilfælde oplysningerne fra personen selv via foreningens
indmeldelsesblanket eller ved tilmeldelse til et arrangement. I forbindelse med indmeldelse beder vi
alle nye medlemmer om at tage stilling til, om deres persondata må offentliggøres i sammenhænge,
som ligger ud over bestyrelsens interne medlemsoversigter (dvs. i Nyhedsbreve og lignende).
I forbindelse med tilmelding til arrangementer beder vi deltagerne om tilladelse til offentliggørelse af
deres persondata, hvis det skønnes nødvendigt.
Formål med behandling af personoplysninger:
Vi behandler personoplysninger til at registrere medlemskab og dertil hørende mulighed for at
deltage i Avlsforeningens arrangementer på særlige vilkår (speciel deltagerpris for medlemmer,
stemmeret ved generalforsamlinger og tilsvarende). Vi bruger persondata ved udsendelse af
nyhedsbreve og andre meddelelser til foreningens medlemmer. Vi bruger persondata til udfærdigelse
af deltagerlister, kataloger og stambøger.
Gennem tilmelding til et af Avlsforeningens arrangementer giver man sit samtykke til, at billeder
taget ved arrangementet kan offentliggøres i foreningens regi. Hvis foreningen har tilknyttet en
professionel fotograf til arrangementet, gælder tilsagnet også for billeder taget af vedkommende.
Videregivelse af personoplysninger:
Vi videregiver ikke persondata til personer uden for Avlsforeningens bestyrelse uden tilladelse.
(Se dog afsnittet om særlige situationer, hvor f.eks. Avlsforeningens regioner kan få indsigt i
begrænsede dele af medlemslisten).

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:
Vi opbevarer kun persondata, så længe det er relevant for det formål, til hvilket de er indsamlet. For
data på medlemslisten gælder, at vi opbevarer data, så længe man er medlem og en begrænset
periode herudover af hensyn til historisk dokumentation og regnskabsudfærdigelse.
Revision af politikken:
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens persondatapolitik. Hvis vi foretager en ændring, vil det
fremgå tydeligt, at der er foretaget ændring af privatlivspolitikken på et bestemt tidspunkt.
Den til enhver tid gældende persondatapolitik kan findes på vores hjemmeside med angivelse af
tidspunktet for seneste revision.
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