PERSONDATAPOLITIK
EJEROPLYSNINGER
Foreningen Between Music
Tage-Hansens Gade 2, 6C
8000 Århus C
Telefon: +45 26210263
Email: mail@betweenmusic.dk
CVR: 35491430
HOSTING
Between Musics hjemmeside hostes af Wix.Com Ltd, 40 Namal Tel Aviv, 6350671, Israel.
ANSATTE
Between Music vil som arbejdsgiver behandle personoplysninger, som medarbejderen selv har afgivet til
brug for ansættelsesforholdet, herunder kontonummer og cpr. nummer / cvr nummer., sålænge
medarbejderen er i et arbejdsforhold. Oplysningerne opbevares aflåst i skab eller bag
passwordbeskyttelse og adgangen begrænses til så få medarbejdere som muligt.
Ansatte fremgår af virksomhedens hjemmeside med oplysninger om navn, stilling og kontaktinfo uden
specifikt samtykke fra medarbejderen. Såfremt medarbejderens billede ønskes på hjemmesiden, vil der
blive indhentet udtrykkeligt samtykke.
Når en medarbejder fratræder, så skal der vurderes hvilke dele af en medarbejders personalefil, der
ikke længere er behov for, og hvilke oplysninger der skal gemmes af hensyn til dokumentation til
offentlige myndigheder, potentielle tvister i ansættelsesforholdet mv.
Between Music har indgået databehandleraftale med:
Visma e-conomic A/S, CVR nr.: 29403473, Langebrogade 1, 1411 København K
Danske Lønsystemer A/S, CVR nr.: 15611472, Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød
MEDLEMMER
Between Music indsamler og behandler personoplysninger om foreningens medlemmer.
Der indsamles udelukkende ikke-personfølsomme oplysninger, samt oplysning om kontingentbetalinger
som grundlag for opretholdelse af medlemskab.
NYHEDSBREV
Between Music indsamler kun personoplysninger, som du selv frivilligt har videregivet, f.eks. via aktiv
tilmelding til nyhedsbrev med navn og e-mailadresse.
Du kan altid framelde dig Between Musics nyhedsbrev igen. Ved klik på afmelding i nyhedsbrev sker det
automatisk.

Between Music bruger kun dine data i forbindelse med vores kommunikation til dig.
Dine data bliver på intet tidspunkt videregivet eller solgt til tredjepart af Between Music.
Between Music har indgået databehandler aftale med Wix.com til udsendelse af nyhedsbrev.
PERSONDATA
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og
vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger.
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få
oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller
data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet
eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for
behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.
Statistik over besøg m.m.
Når du besøger Between Musics website eller åbner vores nyhedsbrev, registreres dine handlinger i
Google Analytics. Oplysningerne vises i en statistik, der giver oplysninger om bl.a. antal besøg og
gennemsnitlig besøgstid. Disse data bruger vi til at optimere vores kommunikation til dig.
Opbevaring og beskyttelse af data
Between Music opbevarer i henhold til persondataloven dine oplysninger sikkert og fortroligt
i databaser, der er sikret mod uautoriseret adgang ved hjælp af brugeridentifikation og password.
Indsigt i persondata
Du kan altid kontakte os og få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig.
Skriv til mail@betweenmusic.dk

