PERSONDATAPOLTITK FOR FURESØ LÆRERKREDS
Furesø Lærerkreds tager databeskyttelse alvorligt


Formålet med denne persondatapolitik er at fastlægge rammerne for Furesø Lærerkreds
behandling af personoplysninger



Furesø Lærerkreds behandler personoplysninger om syne medlemmer og ansatte, herunder
oplysninger, der anses som følsomme efter Databeskyttelseslovgivningen. Dette sker som en
naturlig og nødvendig del i vores formål og i arbejdet for medlemmernes interesser.



Furesø Lærerkreds tager databeskyttelsen alvorligt og bestræber sig på at overholde den gældende
lovgivning inden for området, så medlemmer, ansatte og andre skal føle sig trygge ved, at vi bruger
oplysningerne korrekt og behandler personoplysninger fortroligt og sikkert.

Målgruppe mm.


Denne politik gælder fra den 25. maj 2018 for alle aktiviteter i Furesø Lærerkreds. Ved den
ordinære generalforsamling i foreningen, indstilles politikken til vedtagelse/beslutning.



Furesø Lærerkreds kan til enhver tid ændre denne persondatapolitik, efter godkendelse i
kredsstyrelsen, hvorefter den reviderede politik skal vedtaget på kommende generalforsamling.
Det er Furesø Lærerkreds ansvar at politikken er tilgængelig for medlemmerne og ansatte, samt
evt. andre interesserede. Politikken er bla. tilgængelig på foreningens hjemmeside
http://furesoelaererkreds.dk/ under politikker.

Ansvar for politikken


Forretningsudvalget i Furesø Lærerkreds er ansvarlige for denne politik, ligesom kredsstyrelsen skal
sikre sig at gældende procedurer og politikker bliver overholdt.



Det er kredsens sagsbehandlere, formand og kasserer, der er ansvarlige for at sikre, at
persondatapolitikken overholdes i det daglige arbejde.



Der udarbejdes og opretholdes dokumentation for overholdelse af reglerne, der indarbejdes i de
daglige arbejdsprocesser, som er nødvendige for korrekt efterlevelse af persondatapolitikken.

IT-sikkerhed


Persondatabeskyttelse er ikke mulig uden tilstrækkelig IT-sikkerhed. Furesø Lærerkreds behandler
sine personoplysninger efter DLFs centralt udarbejdede IT-politik.

Personoplysninger
Personoplysninger er enhver information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det kunne fx
være navn, adresse, CPR_nr. medlemsnummer, løn, fagforenings- og helbredsforhold.
Når Furesø Lærerkreds behandler personoplysninger overholder vi altid følgende grundlæggende regler:

1) Vi har et sagligt, legitimt formål når med at behandle personoplysninger, og evt. senere brug er
ikke uforenligt med det formål.
2) Vi behandler kun relevante, tilstrækkelige personoplysninger (”need to have”) og laver
nødvendig ajourføring for at sikre korrekte personoplysninger over tid.
3) Vi sletter alle personoplysninger, når formålet ikke længere er tilstede, medmindre
opbevaringen af oplysningerne er krævet ved lov.
4) Vi har et gyldigt behandlingsgrundlag, fx samtykke, overenskomst, lovbestemmelser etc.
5) Vi overholder de registreredes rettigheder.
6) Vi har fornøden IT-sikkerhed omkring behandlingen.
7) Vi indtænker databeskyttelse, når vi laver nye processer, arbejdsgange og tiltag der indbefatter
personoplysninger.
8) Vi er selv databehandlere og udveksler i data med DLF. DLF er sikre og troværdige
databehandlere og der er indgået databehandler aftaler mellem Furesø Lærerkreds og DLF.
9) Vi kan dokumentere, hvad vi gør med personoplysningerne, i form af vores arbejdsbeskrivelsesproces-papirer. (Ansvarlighed)

Den registreredes rettigheder


Furesø Lærerkreds og DLF sikrer, at de registrerede har adgang til at udnytte deres rettigheder
efter Databeskyttelseslovgivningen, fx ved at give lovpligtige oplysninger til medlemmer ved
indmeldelse.

Kredsens medarbejdes ansvar


Kredsens sagsbehandlere er centrale i forhold til databeskyttelsen. Det er vigtigt at kredsens
sagsbehandlere/medarbejdere altid overholder politikker og retningslinjer for håndtering af
personoplysninger.



Det er sagsbehandler/medarbejder i Furesø Lærerkreds der har ansvar for at sikre, at
personoplysninger bliver behandler i overensstemmelse med Databeskyttelseslovgivningen.



Bliver en eller flere af kredsens medarbejdere opmærksomme på forhold, der medfører risiko for
brud på persondatasikkerheden eller er behandlingen af oplysninger i strid med
Databeskyttelseslovgivningen er medarbejderen forpligtet til at reagere.



Furesø Lærerkreds skal mindste en gang hvert år (i august) revidere persondatapolitikken og skal to
gange årligt (august og januar) gennemgå procedurerne for arbejdsgange på kontoret.

Persondatapolitikken gælder fra den 25. maj 2018.

Sidst revideret 28. maj 2018.

