Datapolitik for Kirkekultur.nu
Når du færdes på Kirkekultur.nu’s hjemmeside, accepterer du samtidig nedenstående
datapolitik.

Administration

Denne hjemmeside administreres af:
Kirkekultur.nu
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle
Tlf. 2365 1378
Mail: mail@kirkekultur.nu
Når du færdes på websitet, indsamles oplysninger om dig. Her kan du læse, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvilke formål de indsamles til.

Oplysninger

Vi indsamler oplysningerne med henblik på at kunne genkende dig ved henvendelser.
Derudover indsamles - via cookies oplysninger - om din færden på websitet til brug for
statistik.
Alle ansatte kirkekulturmedarbejdere registreres i vores system, da oplysningerne skal
være tilgængelige for lønforhandlere og fagforeningen, uanset om man er medlem af
fagforeningen eller ej.
Nyhedsmail
Kirkekultur.nu indsamler de oplysninger om dig, du selv afgiver i forbindelse med tilmelding til nyhedsmail.

Formål
Oplysninger benyttes ved henvendelser fra dig, eller hvis fagforeningen har brug for at
kontakte dig i forbindelse med lønforhandling eller andet.

Videregivelse

Oplysningerne videregives ikke til 3. part.
Vi benytter nogle 3. parter til behandling af persondata. De behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver
samtykke til det.

Opbevaringstid
Personoplysninger opbevares så længe, det er relevant.
Dine mail-oplysninger slettet, hvis du afmelder vores nyhedsmails.

Beskyttelse

Dine personoplysninger er gemt i et sikret system med begrænset adgang.
Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende med henblik på at sikre en sikker
og fortrolig håndtering af oplysningerne.
Vi kan dog ikke garantere en 100% sikker overføring af data via internettet. Der kan
derfor være risiko for, at andre opnår uberettiget adgang til oplysningerne.

Kontakt

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har om dig. Hvis de oplysninger,
vi har om dig, ikke er korrekte, kan du naturligvis altid få dem ændret.
Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til, at vi behandler dine oplysninger.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at skrive til os på
mail@kirkekultur.nu

