ODD FELLOW ORDENEN
Den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F.

Persondatapolitik

Senest opdateret den 1.september 2018

Denne persondatapolitik gælder for Odd Fellow Ordenen, Den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F. og vedrører alle, der besøger Ordenens hjemmeside.
Odd Fellow Ordenen er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når
du som medlem eller gæst gør brug af de services, der tilbydes. Ordenen tilsigter, at du føler dig
tryg ved Odd Fellow Ordenens behandling af dine personoplysninger. Ordenen behandler dine
personoplysninger i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.
Datasikkerhed er af stor betydning for os
Derfor er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i Odd Fellow Ordenens virke, mål og omdømme, af stor betydning for Ordenen.
I denne persondatapolitik beskrives, hvordan dine personoplysninger indsamles og bruges, samt
hvordan du kan få indsigt i dine personoplysninger, der opbevares i Ordenens regi.
Hvad forstås ved personoplysninger
Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved
en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres,
særligt ved hjælp af en identifikation, for eksempel et navn, et medlemsnummer eller et eller flere
elementer, der er unikke for en given persons identitet.
Hvornår indsamler og anvender Odd Fellow Ordenen dine personoplysninger
Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for
eksempel ved udfyldelse af dokumenter i forbindelse med optagelse i Ordenen, deltagelse i et
arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Odd Fellow Ordenen.
Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside
Når du tilgår og bruger vores hjemmeside, indsamler vi en række oplysninger om dit besøg. Det
kan for eksempel være oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer til og på vores hjemmeside, information om din computer, enhed og browser herunder i nogle tilfælde din IP-adresse,
browsertype og anden hardware- og softwareinformation. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en
mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.
Vi indhenter også informationer via cookies og andre trackingteknologier for eksempel browser

BREDGADE 28, 1260 KØBENHAVN K. • TLF. 33 11 27 48

cookies, pixels, beacons, og Adobe Flash technologier herunder cookies. Ved hjælp af disse teknologier kan vi indsamle informationer om din brug af vores hjemmeside, herunder hvilke sider
du besøger, hvilket indhold du kigger på, dine søgninger på siden, og den information du har set.
For mere information omkring vores brug af cookies se vores cookiepolitik.
Vi kan endvidere supplere den information, som vi indsamler med information fra andre kilder,
det kan være offentlig tilgængelig information fra sociale medier og andre almindelige tilgængelige kilder.
Brug og beskyttelse af dine personoplysninger
Odd Fellow Ordenen behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført
nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger eller modtagere,
typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde. Ordenen behandler udelukkende
dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med dit medlemskab. Ordenen anvender ikke personnumre (cpr. nr.) i forbindelse med administration af medlemmer.
Odd Fellow Ordenen har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at
dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Ordenens sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Odd Fellow Ordenen kan derfor ikke
garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som med forsæt forsøger at
omgå Ordenens sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.
Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Deling af personoplysninger
Ordenen vil om nødvendigt videregive personoplysninger til tredjepart, eksempelvis for at opfylde
andre juridiske forpligtelser og for at beskytte rettigheder, ejendom eller for at beskytte Ordenens
it-sikkerhed eller andre tilsvarende formål.
Ordenen vil altid stræbe efter at begrænse adgangen til personoplysninger som nævnt ovenfor.
Ordenen vil kun dele oplysninger, som med rimelighed er nødvendige for at modtagerne kan
udføre deres arbejde eller levere deres tjenesteydelser. Ordenen sikrer blandt andet via indgåede
databehandleraftaler, at modtagere af personoplysninger
• beskytter dine personoplysninger i overensstemmelse med denne politik, den til enhver
tid gældende databeskyttelseslov samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning vedrørende behandling af personoplysninger
• ikke bruger eller videregiver dine personoplysninger til andre formål end det, de er videregivet til.
Ordenen deler platform for medlemsdatabase i Focus administrations- og regnskabssystem i
samarbejde med Odd Fellow Ordenen i Norge, men overfører herudover ikke medlemsdata til
tredjelande, det vil sige et land uden for EU/EØS som et led i medlemskabet, medmindre dette
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skyldes, at Ordenen benytter it-tjenester og lignende, der indebærer, at der overføres medlemmer
til tredjelande. I givet fald vil Ordenen sikre, at gældende regler i forbindelse med overførsel af
oplysninger til tredjeland er opfyldt.
Opbevaring af personoplysninger
Hos Odd Fellow Ordenen gemmes dine personoplysninger,
• så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du
har bedt om
• så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, såsom administration af medlemskab
af Odd Fellow Ordenen, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.
Såfremt Ordenen som dataansvarlig af hensyn til lovgivningen er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig beholdes disse kun så længe dette kræves.
Ved ophør af medlemskab af Ordenen slettes alle oplysninger vedrørende e-mailadresser og
telefonnumre. Øvrige data overføres til Ordenens historiske arkiv og er herefter beskyttet af de
regler, der gælder for arkivalier.
Dataintegritet og -sikkerhed
Odd Fellow Ordenen har foretaget de organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der
er nødvendige for at beskytte personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring eller sletning.
Foranstaltningerne omfatter begrænsninger i tilladelser, kryptering og jævnlige skift af adgangskoder til login samt beskyttelse af dokumenter, der indeholder persondata. Sendes disse data
med e-mail anvendes sikker mail, hvor dette er muligt.
Dine rettigheder
Du har ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger Ordenen behandler. Du har også
ret til at få forkerte personoplysninger rettet og anmode om, at Ordenen sletter dine personoplysninger. Ordenen kan dog ikke slette personoplysninger, hvis der er juridiske grunde til videre
behandling. Dette gælder også, når der stilles krav om opbevaring af oplysninger.
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Dette beror på en
afvejning af begge parters interesser. Det vil sige, at såfremt der ikke er legitime hensyn, som
vejer tungere end din interesse i afslutning af behandlingen af dine oplysninger, eller juridiske
grunde til at fortsætte behandlingen, vil behandlingen ophøre.
Du har også ret til på ethvert tidspunkt at henvende dig til Ordenen eller Datatilsynet for at klage
over Ordenens håndtering af personoplysninger.
Datatilsynet kan kontaktes på mailadressen dt@datatilsynet.dk Yderligere oplysninger findes på
Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.
Odd Fellow Ordenen kan kontaktes på telefon +45 33 11 27 48
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Opdateringer
Odd Fellow Ordenen evaluerer og opdaterer løbende denne persondatapolitik. Tjek derfor venligst denne side regelmæssigt for eventuelle ændringer. Øverst i denne persondatapolitik kan du
se, hvornår den sidst er blevet revideret.
Såfremt senere ændringer i væsentligt omfang udvider vores rettigheder til at bruge de oplysninger, som vi allerede har indsamlet fra dig, vil vi give dig besked samt give dig et valg om vores
fremtidige brug af personoplysningerne.
Den seneste version af Ordenens persondatapolitik er altid tilgængelig på denne hjemmeside.
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