Roskilde flyveklub
PERSONDATA POLITIK
1. BAGGRUND
Som flyveklub er Roskilde flyveklub, forpligtet til at beskytte medlemmernes personlige oplysninger, og
tager derfor ansvar for sikkerheden af medlemmernes oplysninger meget alvorligt. Nedenfor kan du læse
klubbens politik for behandling af de persondata, som du som medlem afgiver, når du tilmelder dig
Roskilde flyveklub, herunder klubfly.
Målet med den her politik er at skabe gennemsigtighed i forhold til, hvordan klubben indsamler og
behandler oplysninger om dig som medlem. Klubben har stor respekt for dit privatliv og tager derfor
rollen som dataansvarlig meget alvorlig. Derfor håndteres al persondata i overensstemmelse med
gældende lovgivning, herunder Persondataloven og EU Persondataforordningen (General Data Protection
Regulation).
2. PERSONDATA DEFINITION
Persondata er alle former for oplysninger, som – direkte eller indirekte – kan relateres til dig som fysisk
person. Det kan f.eks. være navn, fødselsdato, adresse, e-mail, telefonnummer eller IP-adresse.
Hvis data vedrører race, seksualitet, politisk eller religiøs overbevisning, fagforeningsforhold,
helbredsforhold eller oplysninger om strafbare forhold, er der tale om følsomme data, der er underlagt
særlige regler. Det er derfor vigtigt at du ikke opgiver disse data i din fobindelse med klubben. Roskilde
flyveklub eller et medlem af Roskilde flyveklubs bestyrelse, vil aldrig bede dig om at afgive følsomme
data.
3. INDSAMLING OG BRUG AF PERSONDATA
Klubben indsamler persondata direkte fra dig, når du tilmelder dig nyhedsbrev eller melder dig ind i
klubben. Indmelding foregår igennem en indmeldingsformular som har et link til dette dokument, som
kræver at du tilkendegiver at du giver klubben dine personhenførbare oplysninger.
De oplysninger klubben beder dig om under indmeldelse er:
●
●
●
●
●
●

Dit navn
Din adresse
Dit telefonnummer
Din e-mail
Din fødselsdato
Din arbejdstitel

I forbindelse med tilmelding til klubfly og oprettelse på fly booking, vil følgende informationer blive
registeret:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dit navn
Din adresse
Dit telefonnummer
Din email
Dit certifikat nummer
Eventuelle relevante type ratings og rettigheder
Udløb af medical
Udløb af Radiocertifikat
Individuel booking status
Information om hvilke datoer du har booket hvilke fly

Hvis du tilmelder dig klubbens nyhedsbrev via hjemmesiden, bliver du bedt om at afgive
●
●

E-mail adresse
Dit navn

Disse oplysninger er nødvendige for at vi kan oprette dig som abonnent i nyhedsbrev tjenesten, der
administreres af bullsender.dk. Dine oplysninger bruges i så fald til at sende klubbens nyhedsbrev når det
udkommer.
I forbindelse med indmelding i klubben bliver dine information registreret i klubbens medlemssystem
Tirush. Oplysningerne bruges til at generere klubbens medlems liste som alle medlemmer har adgang til,
samt til at opkræve kontingent.
4. OPBEVARING/SLETNING AF PERSONDATA
Klubben opbevarer som udgangspunkt kun dine persondata, når det er nødvendigt.
De persondata klubben modtager i forbindelse med indmeldelse i klubben opbevarer klubben, indtil du
giver udtryk for, at du ikke længere ønsker at være medlem. Herefter vil data blive fjernet efter senest 5
år, da klubben har pligt til at opbevare betalingsoplysninger i henhold til bogføringsloven.
Data i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev, slettes ved at afmelde dig mit nyhedsbrev på linket i
bunden af nyhedsbrevet eller ved at kontakte klubbens IT administrator direkte og bede om at blive
fjernet fra listen.
5. OPLYSNINGER OM VIDEREGIVELSE OG DELING
Roskilde flyveklub videregiver i forbindelse med indmeldelse personhenførbare oplysninger til DMU i
form af navn og adresse.
Da du under indtræden som medlem også godkender et medlemskab af DMU, er det ikke nødvendigt, at
der indgås databehandleraftale mellem DMU og flyveklubben.
DMU opbevarer medlemmernes data i en sikret database, hvor al adgang foregår via en krypteret
forbindelse. Adgangen sker udelukkende via individuelt log-in med personlig brugernavn og
adgangskode. DMU har ingen personfølsomme data på medlemmerne, men oplysninger som hører under
almindelige personoplysninger og i nogle tilfælde cpr.nr.
Roskilde flyveklub genererer jævnligt en opdateret medlemsliste som medlemmer af Roskilde flyveklub

har adgang til via klubbens hjemmeside. Denne medlemsliste indeholder navn, adresse, email og
telefonnummer. Den fælles medlemsliste opbevares på servere der også hoster klubbens hjemmeside,
one.com. Adgang til at hente listen er beskyttet med kodeord fælles for alle medlemmer og opdateres fra
2018 én gang årligt ved årets udløb. Adgang til den rå liste på serveren er begrænset til web master og
forretningsfører.
Ved indmeldelse i klubfly oprettes du som bruger med tidligere nævnte oplysninger på flybooking.
Oplysninger i dette system er tilgængelige af administrator, herunder klubbens instruktører, booking
administrator og forretningsfører for klubben. Disse personer kan om nødvendigt opdatere disse data i
flybooking. Andre medlemmer har adgang til at se dine historiske og fremtidige flybookinger igennem
den indbyggede kalender. Flybooking er et webbaseret system hostet af det danske firma pst.dk og kører
på sikrede servere som ikke andre har adgang til.
Bestyrelses medlemmer og andre nøglepersoner i Roskilde Flyveklub, herunder forretningsfører har deres
adresse og kontaktinformationer offentligt tilgængelige på klubbens hjemmeside. Instruktører tilknyttet
klubben har telefon og email offentligt tilgængelige på klubbens hjemmeside. Dette er godkendt af alle
disse personer.
6. INDSIGT OG KLAGER
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger klubben har om dig. Du kan desuden til enhver tid
gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at klubben har
oplysninger registreret om dig - dette vil i så fald betyde at du melder dig ud af Roskilde Flyveklub.
Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet.
Henvendelse herom kan ske ved personlig henvendelse klubbens forretningsfører. Den aktive
forretningsføre kan findes på www.roskildeflyveklub.dk under kontakt og bestyrelse eller længere nede i
dette dokument.
Hvis du vil klage over klubbens behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage
kontakt til Datatilsynet.
7. ÆNDRINGER TIL PERSONDATAPOLITIK
Roskilde flyveklubs persondatapolitik kan ændres fra tid til anden. Dette kan for eksempel skyldes
justeringer i data håndterings processen eller opdateringer i gældende lovgivning. Skulle det være
nødvendigt, vil dette dokument uden varsel opdateres af bestyrelsen - for at sikre medlemmernes ret til
egne data.
Eventuelle ændringer af denne persondatapolitik angives på hjemmesiden, og hvis der sker væsentlige
ændringer, vil klubben gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (typisk via klubbens
nyhedsbrev).
8. KONTAKTOPLYSNINGER OG DATA ANSVARLIG PERSON
Den dataansvarlige person i flyveklubben er forretningsføreren. På nuværende tidspunkt 2018-06-01 er
dette:
John Erik Christensen
Arildsgård 5, 1 tv.
2700 Brønshøj
Tlf: 4011 2204
Mail: jmteknik@post1.tele.dk

Den IT ansvarlige person i flyveklubben på d.d. 2018-06-01:
Tim Bregning Karlsen
Mail: tim@bregning.it
9. ADGANGE OG PROCESS FOR STYRING AF DISSE
De forskellige systemer der benyttes af flyveklubben kræver forskellige roller med adgang. Herunder er
beskrevet hvilke roller i klubben der har hvilke adgange og hvem der kan ændre disse.
Klubbens medlems system: Tirush
Fuld adgang til data; Forretningsfører, Ansvarlig for indmeldelser, Tirush administratorer (support)
Ingen andre adgange findes.
Administratorer med fuld adgang kan give andre brugere adgang - alle rettigheder kan ændres af
bestyrelses formanden ved kontakt til Tirush.
Flybooking via https://www.bookaircraft.com/rfk/
Fuld adgang til data: Forretningsfører, instruktører, booking administrator
Andre medlemmer kan kun se egne data samt historiske og fremtidige booking data på andre medlemmer.
Håndtering af administrator rettigheder håndteres af andre administratorer.
Den fælles medlemsliste tilgængelig på http://www.roskildeflyveklub.dk
Adgang til opdatering: IT administrator, Forretningsfører
Alle medlemmer af Roskilde flyveklub har læse adgang via fælles kodeord

