Privatlivspolitik for Søllerød Jazzklub, offentliggjort januar 2021

Baggrunden
Søllerød Jazzklub er som forening omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen og
databeskyttelsesloven, idet Søllerød Jazzklub behandler personoplysninger i form af medlems- og brugeroplysninger, såsom navn, postadresse, e-mailadresse og kontingentoplysninger, samt forestår honorarudbetalinger til udøvende kunstnere.
For at synliggøre, hvordan disse medlems- og brugeroplysninger indsamles og behandles,
har Søllerød Jazzklub udarbejdet denne privatlivspolitik.

Behandlingen af personoplysninger og formålet hermed
Søllerød Jazzklub behandler følgende oplysninger:
• Medlemsoplysninger, som er navn, postadresse og e-mailadresse med henblik på oprettelse og ajourføring af medlemskartotek, bestemmelserne i folkeoplysningsloven og kontakt til Rudersdal Kommune.
• Oplysninger om honorarmodtagere, dvs. navn, CPR-nummer, bankoplysninger og postadresse samt evt. e-mailadresse og telefonnummer med henblik på udbetaling af honorar
og de lovkrav, der er forbundet hermed.
• Oplysninger om billetkøb og medlemskab, dvs. navn, postadresse, e-mailadresse og antal
købte billetter med henblik på status over billetsalg samt ved ændringer i eller aflysning af
arrangementer.
• Oplysninger om e-mailmodtagere med henblik på udsendelse af nyhedsbreve om koncerter i Søllerød Jazzklubs regi eller arrangementer hos andre samarbejdspartnere.
Behandlingen af personoplysningerne sker ud fra en interesseafvejning og er udelukkende
motiveret i at følge en legitim interesse, såsom medlemsrettigheder ved deltagelse i generalforsamling, kontingentbetaling og betaling af entré samt oplysninger af historisk interesse
eller statistisk brug.

Videregivelse af personoplysninger
Søllerød Jazzklub er i henhold til skattelovgivningen forpligtet til at indberette alle udbetalinger af honorarer til SKAT. Søllerød Jazzklub videregiver derfor oplysninger om honorarmodtagere.
Andre personoplysninger videregives ikke uden samtykke.

Samtykke
Ved køb af billetter til Søllerød Jazzklubs arrangementer og/eller tegning af medlemskab
accepterer den billetkøbende ved samtykke, at medlemsoplysningerne behandles som beskrevet ovenfor.
Ved optagelse på en e-mailingliste accepterer den pågældende ved samtykke, at oplysningerne om e-mailmodtagere behandles som beskrevet ovenfor.
Ved kontraktsindgåelse accepterer musikere og andre honorarlønnede, at de afgivne oplysninger behandles som beskrevet ovenfor, og at videregivelse til SKAT vil ske.
Et samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.
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Opbevaring og sletning af personoplysninger
• Medlemsoplysninger slettes 3 år efter udmeldelse
• Oplysninger om honorarmodtagere gemmes i 3 år fra udløbet af det regnskabsår, som
oplysningerne vedrører.
• Oplysninger om billetkøb og medlemskab gemmes i 3 år fra udløbet af det regnskabsår,
som oplysningerne vedrører.
• Oplysninger om e-mailmodtagere gemmes så længe den pågældende ønsker at være på
listen over e-mailmodtagere.
Oplysninger om Søllerød Jazzklubs arrangementer, herunder orkester- og musikernavne,
opbevares så længe, der skønnest være en historisk interesse herfor. Det samme er gældende for bestyrelsesmedlemmer.

Rettighederne for den, Søllerød Jazzklub behandler personoplysninger for
Den person, der har givet samtykke til, at Søllerød Jazzklub må behandle personoplysninger
som beskrevet ovenfor, har altid:
• Ret til at få oplyst sine personoplysninger og behandlingen af disse.
• Ret til at få berigtiget eller slettet sine personoplysninger.
Henvendelse herom skal ske til Søllerød Jazzklubs dataansvarlige.

Ændringer i Søllerød Jazzklubs privatlivspolitik
Bestyrelsen for Søllerød Jazzklub kan til enhver til tid ændre privatlivspolitikken inden for de
rammer, der fremgår af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
Privatlivspolitikken kan ses på Søllerød Jazzklubs hjemmeside.

Søllerød Jazzklubs dataansvarlige
Søllerød Jazzklub er dataansvarlig for, at personoplysningerne behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
Kontaktperson og dataansvarlig: Formand Olaf Winsløw, Skovagervej 8, 2840 Holte,
tlf.nr. 2022 0834
Søllerød Jazzklub:
CVR:
E-mailadresse:
Hjemmeside:

29575185
sollerodjazzklub@gmail.com
www.sollerodjazzklub.dk
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