Danmarks Veteraner
Protektor H.K.H. Prins Joachim

Landsforeningens til direktiv for håndtering af
personoplysninger i lokalforeningerne.
1. GENERELT

Som en konsekvens af persondataforordningen, der trådte i kraft 25. maj 2018, er lokalforeningerne blevet pålagt at følge dette direktiv for behandling af såvel personfølsomme
som almindelige personoplysninger. Direktivet anviser hvorledes disse oplysninger, som
ejes af landsforeningen Danmarks Veteraner, samt oplysninger indsamlet af lokalforeninger under Danmarks Veteraner skal håndteres.
De oplysninger som stilles til rådighed for lokalforeningen, er følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fulde navn
Fødselsdato
Adresse
Telefonnummer
Mailadresse
Medlemsnummer
Lokalforening
Modtagne ordner/medaljer/hæderstegn m.m. og andre angivne bemærkninger /oplysninger
International(e) Mission(er)
Oprettelsesdato i medlemskartoteket
Indmeldelsesår i Landsforeningen

Såfremt lokalforeningen ikke lever op til dette direktiv, vil lokalforeningen ikke få stillet oplysninger til rådighed. Hjælp kan fås ved henvendelse til Landsforeningens sikkerhedsansvarlige.

2. HVEM HAR ANSVARET FOR HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER I LOKALFORENINGEN

Lokalforeningen skal udpege en sikkerhedsansvarlig for håndtering af personoplysninger,
herunder opbevaring. Lokalforeningen skal indberette navnet på den pågældende sikkerhedsansvarlige til landsforeningen, på den årlige indberetning over bestyrelsens sammensætning umiddelbart efter den årlige generalforsamling.
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3. HVORDAN SKAL LOKALFORENINGEN BEHANDLE PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger lægges af landsforeningens kartoteksfører ud på landsforeningens
hjemmeside i en krypteret version på en side, der kræver adgangskode. Lokalforeningen
henter således selv personoplysninger og lagrer dem på USB-pen.
Personoplysninger må kun anvendes til intern brug i l lokalforeningen og må ikke videregives til enkeltpersoner eller virksomheder m.fl.
Korrespondance mellem medlemmer og foreningen der indeholder personoplysninger kan
formidles pr. mail såfremt der ikke fremgår personnummer.
Personoplysninger må lægges ud på lokalforeningens hjemmeside, såfremt den specifikke side hvor udlægning foretages er beskyttet med brugernavn og password. Kun lokalforeningens medlemmer, samt landsforeningens webmaster (sikkerhedsansvarlige) må
have adgang til sider, hvorpå der er udlagt personoplysninger. Lokalforeningen kan vælge
at tildele medlemmer egne brugernavne og passwords eller et fælles. Hvis det er et fælles
brugernavn og password skal dette skiftes jævnligt og som minimum når et medlem afgår
fra foreningen.

4. HVORDAN OPBEVARES PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger kan i foreningen opbevares i såvel en fysisk som elektronisk form.
• Fysiske oplysninger opbevares i aflåst skab.
• Elektroniske personoplysninger lagres på USB-pen eller ekstern harddisk med sikkerhedskode, der opbevares i aflåst skab hos den sikkerhedsansvarlige.
Ingen personoplysninger må således lægges op i en virtuel sky eller lagres på en PC.

5. HVOR LÆNGE OPBEVARES PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger opbevares så længe personen er medlem af foreningen. Så snart
medlemmet udmeldes af foreningen og der ikke længere er behov for oplysninger om personen slettes disse, eller gøres ikke læsbare ved overstregning med sort markeringsfarve
ved Kartoteksførerens og den lokale sikkerhedsansvarliges foranstaltning senest 12 måneder efter udmeldelse.
Landsforeningen opdaterer løbende medlemslisten.

6. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER VED LOKALFORENINGEN

Lokalforeningen vil ved tilmelding til aktiviteter i lokalforeningen på deres hjemmeside indsamle personoplysninger. Derfor skal lokalforeningers hjemmeside opgraderes til en sikker hjemmeside, altså en hjemmeside som i adresselinjen kan se således ud https://lokalforening.danmarksveteraner.dk. Ved denne opgradering sker tilmeldingen fra medlemmet
og til serveren på en krypteret forbindelse. Opgraderingen foretages, for de hjemmesider
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der er oprettet på landsforeningens webhotel, gennem landsforeningens webmaster. Øvrige lokalforeninger er selv ansvarlige for opgraderingen.
Personoplysninger der indsamles af lokalforeningerne skal håndteres på tilsvarende
måde som de personoplysninger, der stilles til rådighed af landsforeningen.
7. BRUG AF BILLEDER PÅ HJEMMESIDER, SOCIALE MEDIER OG INTERNETTET

Såfremt lokalforeningen vil oplægge portrætbilleder af enkeltpersoner på hjemmesider,
sociale medier og andre internetbaserede platforme, skal personen på portrætbilledet
give tilladelse til dette. Gruppebilleder må oplægges uden tilladelse. Portrætbilleder, der
sendes fra lokalforeninger til landsforeningen (Baretten, hjemmesiden og Facebook m.v.)
skal være godkendt til offentliggørelse inden fremsendelse.
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