Samtykkeerklæring
Til brug for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med
tilknytning til Odense LMU

Offentliggørelse af oplysninger
I forbindelse med din tilknytning til Odense LMU, ønsker bestyrelsen i Odense LMU
din samtykke til offentliggørelsen af dine personoplysninger på følgende måde:
Dine personlige oplysninger kan blive offentliggjort her:
Hvor

Hvordan

1

I sammenhæng med din tjeneste som
mødeleder, musiker og/eller på kaffehold, vil
dit navn stå i kalenderen.

2

Odense LMU’s kalender

Odense LMU’s hjemmeside
http://odenselmu.dk/

Igennem adgang til Odense LMU’s kalender
(Se punkt 1), offentliggjort på hjemmesiden.
I tilfælde af medlemskab af bibelstudiegruppe,
vil dit navn blive vist i sammenhæng med
tidligere nævnte bibelstudiegruppe.
I ugentlige opslag i gruppen, hvor du kan blive
nævnt (ved navn) i sammenhæng med de
tidligere nævnte tjenester (Se punkt 1)

3

Du kan blive vist i Odense
LMU’s Facebook gruppe

I halvårlige opslag i gruppen, hvor du kan blive
nævnt (ved navn) i sammenhæng med
tjenester vedrørende Odense LMU’s lejre.
Når bibelstudiegrupper bliver annonceret, vil
dit navn nævnes i sammenhæng grupperne i
tilfælde af deltagelse.
På Facebook gruppens coverbillede, hvis du er
med på det årlige gruppebillede.

4

Bestyrelsen i Odense LMU’s
interne dokumenter

Dagsorden og referat for generalforsamlingen
i sammenhæng med opstilling til bestyrelsen.
Ved navn i samtykkeerklæringslisten. Der
inkludere hvorvidt om du er meldt på som
mødeleder, indleder, musiker og kaffehold.

Oplysningerne vil blive offentliggjort og behandlet i overensstemmelse med Odense
LMU’s privatlivspolitik, indtil dit samtykke trækkes tilbage. (Kontakt: odense@lmu.dk)
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Underskrift
Undertegnede giver hermed samtykke til, at mine personoplysninger behandles og
opbevares i overensstemmelse med omstændigheder nævnt i afsnit: ’Offentliggørelse
af oplysninger’.
Dit fulde navn:
_____________________________________________________________________________________
Dato:

Underskrift:

________________________

______________________________________________________

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for videregivelsen er dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1 (a) i EU’s
persondataforordning. Du har ret til at trække dit samtykke tilbage med virkning for
fremtiden ved at kontakte formanden i Odense LMU.

Indsigtsgrundlag
Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig,
ligesom du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne eller
begrænsning af behandling af dine oplysninger.

Klage
Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger.
Dette gøres i første omgang til formanden i Odense LMU, men du kan også klage til
Datatilsynet.
Kontakt: odense@lmu.dk
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