PRIVATLIVSPOLITIK
TIKØB PASTORAT, TIKØB OG GURRE SOGNE
Tikøb Pastorat, Tikøb og Gurre sogne behandler persondata i overensstemmelse med EUpersondataforordning (GDPR) der trådte i kraft pr. 25. maj 2018, som kræver at personlige oplysninger
opbevares sikkert og fortroligt.
Indsamling af persondata:
Indsamling af persondata sker ved tilmelding til sognenes aktiviteter og til den ansvarlige for den
pågældende aktivitet, således at det på en men og hurtig måde er muligt at kommunikere.
Sognepræsten:
- Tilmelding til sogneudflugten og andre sogneaktiviter.
- Konfirmandindskrivning
Kirkesanger:
- Tilmelding til babysalmesang og småbørnsrytmik
Organist:
- Indskrivning til børne- og ungdomskoret ved Tikøb og Gurre Kirker.
- Oplysninger over musikere og sangere der jævnligt deltager eller giver koncert ved vore kirker.
De indsamlede oplysninger anvendes IKKE til andre formål, med mindre der er givet samtykke til dette.
De indsamlede oplysninger varierer fra aktivitet til aktivitet, men er typisk fornavn, efternavn, adresse,
postnummer, by, telefonnummer, email-adresse.
I forbindelse med konfirmandindskrivning yderligere cprnr.
Cprnr, bankregisteringsnummer og kontonummer indsamles til brug for lønudbetaling fx. ved optagelse i
Børne- og Ungdomskoret.
Opbevaring af persondata:
De indsamlede persondata findes enten i låst boks, på password beskyttet PC eller mobil med password.
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, data slettes løbende, når de
ikke længere vurderes nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for
opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår data slettes.
Dine rettigheder:
Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
Hvis du ønsker ændret i dine personoplysninger kan der rettes henvendelse til kirkekontoret
mail: kah@km.dk
Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har opgivet, i et almindeligt læsbart format.
Elektronisk eller i brevform.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed fx Datatilsynet.
Bemærk:
Når først alle data er slettede, kan disse ikke genskabes.
Data der kræves opbevaret i henhold til gældende lovgivning kan ikke slettes på anmodning.
Ændringer til Tikøb Pastorat, Tikøb og Gurre sognes 'Privatlivspolitik' vil ske i det omfang det er
nødvendigt.
Senest opdateret 25. maj 2018
Via vore hjemmesider www.gurrekirke.dk og www.tikobkirke.dk er der ingen indsamling af data.

