LAMBDAS PERSONDATAPOLITIK
Lambda behandler personoplysninger i forbindelse med foreningens virke. Denne persondatapolitik,
vedtaget af Lambdas bestyrelse, angiver procedurer og arbejdsgange for Lambdas behandling af
personoplysninger, for at sikre en fair og gennemsigtig behandling i overensstemmelse med
persondataloven.
Gennemgående for Lambdas behandling af personoplysninger er, at personoplysninger kun
indsamles og behandles med henblik på et legitimt formål, og altid med personens samtykke. Vi
behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens
formål, og sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Vi er ansvarlige for dine data
Lambda er dataansvarlig for alle de personoplysninger, vi behandler. Vi sikrer at dine persondata hos
os bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning og bestemmelser. Du kan altid
henvende dig til vores bestyrelse eller medlemsansvarlige ifm. spørgsmål, kommentarer eller
ændring af din samtykke til vores opbevaring af persondata.
Kontaktoplysninger:
Lambda - Foreningen for LGBTQ+ personer på Fyn
Brogade 3, DK-5000 Odense C
Website: www.lambda.dk
Overordnet kontakt: lambda@lambda.dk
Medlemsansvarlig: medlem@lambda.dk
CVR Nr: 17 24 75 81
Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder vedrørende dine persondata hos Lambda, som vi
til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om at få adgang til dine persondata,
få rettet dine persondata eller få slettet dine persondata.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse
behandlingen af dine personoplysninger, kan sende os en anmodning herom via ovenstående
kontaktoplysninger.
Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at
indgive klage til Datatilsynet.

Behandling af personoplysninger og deres formål
Lambda behandler primært personoplysninger til tre formål: Vores medlemslister, vores lister over
frivillige og deltagerlister til arrangementer. Desuden anvender vi en række “cookies” på vores
website til at optimere brugeroplevelsen (læs mere i afsnittet “cookies”) og vi behandler løbende
oplysninger ifm. mailkommunikation.
Medlemsoplysninger:
I forbindelse med medlemskab i Lambda indsamles en række kontaktoplysninger på foreningens
medlemmer. Medlemmer indsender disse oplysninger til foreningen ved deres indmeldelse.
Følgende oplysninger indsamles om foreningens medlemmer:
- Fulde navn
- Fødselsdato
- Køn
- Adresse
- Emailadresse
- Telefonnummer
Personoplysninger om Lambdas medlemmer opbevares hos virksomheden Foreningsadministrator
(CVR 39315920), som er databehandler på disse oplysninger.
Ved aktiv udmeldelse af foreningen opbevarer Lambda personoplysninger frem til afslutningen af
regnskabet for det indeværende regnskabsår. Ved udmeldelse via manglende kontingentbetaling
opbevares personoplysninger op til et år efter udgangen af indeværende regnskabsår, med henblik
på opfølgning på manglende kontingentbetaling og evt. at lette genoprettelse af medlemskabet.
Frivilligoplysninger:
I forbindelse med at være frivillig i Lambda behandles kontaktoplysninger på samme måde, som for
foreningens medlemmer, og det er de samme oplysninger, der behandles.
Når der udarbejdes vagtplaner, frivilliglister til opgaver o.lign. behandles navn, email og
telefonnummer. Afhængigt af anledningen er disse vagtplaner, lister mv. tilgængelige for alle frivillige
i den pågældende gruppe eller kun den ansvarlige tovholder. I disse tilfælde vil den frivillige altid
blive informeret om, hvem der har adgang til oplysningerne.
Vagtplaner, lister mv. udarbejdes som udgangspunkt på Lambdas computere i foreningens lokaler
eller Lambdas interne Google Drive, hvor Google Denmark (28866984) er databehandler.

Deltageroplysninger:
I forbindelse med nogle af Lambdas begivenheder er der krav om forudgående tilmelding eller køb af
billet, hvor der indsamles personoplysninger. Disse oplysninger behandles ifm. tilmelding og afvikling
af den pågældende begivenhed og anonymiseres 30 dage efter begivenheden jf. databehandlers
politik.
Lambda anvender Place2Book (CVR 28888880) til billetsalg og tilmelding til begivenheder, som derfor
er databehandler på disse dertil behandlede personoplysninger.
Email & Kommunikation:
I forbindelse med intern og ekstern kommunikation på mail kan det forekomme, at
personoplysninger bliver behandlet, alt efter kommunikationens indhold. Lambda anvender GMail
under domænet “lambda.dk”, hvor Google Denmark (CVR 28866984) er databehandler.
Cookies på Lambdas website - www.lambda.dk
På Lambdas website www.lambda.dk anvender vi cookies for at sikre den bedste brugeroplevelse. Vi
placerer kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet på vores website. Vi benytter følgende
to typer cookies på vores website:
-

Tekniske cookies fra Wordpress. Disse bruges på hjemmesiden til at holde styr på teknisk
information vedrørende dit besøg. Disse data kobles ikke til din øvrige persondata.
Google Analytics fra Google Inc. for at give os informationer om dit besøg, som bruges til
statistik over besøgende på hjemmesiden. Disse data kobles ikke til dine øvrige persondata.

