Behandling af personoplysninger
1. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Når du melder dig ind i Malerforbundet og giver os dine personoplysninger, er det samtidig din
accept af, at oplysningerne bliver anvendt i forbindelse med afvikling af forbundets kerneydelser.
Det kan f.eks. være i forbindelse med:
•

Faglig servicering af dig som medlem

•

Kursusadministration

•

Behandling af faglige sager

•

Behandling af arbejdsskadesager

•

Udsendelse af fagblad

•

Indbydelser til særlige arrangementer

•

Udlejning af ferielejlighed

•

Information i forbindelse med overenskomstfornyelse

•

Udbetaling af forbundsydelse

2. INDSAMLING AF OG TYPER PERSONOPLYSNINGER
Indsamlingen af dine personoplysninger sker i forbindelse med din indmeldelse og omfatter:
•

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse

•

CPR-nummer

•

Arbejdsgiver

Derudover kan du i forbindelse med behandling af en faglig sag, arbejdsskadesag, tilmelding til
kursus m.v. blive bedt om yderligere oplysninger.

3. RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Dine personoplysninger behandles, for at vi kan opfylde de forpligtelser, vi har overfor dig som
medlem. Retsgrundlaget for at behandle oplysningerne er typisk:
•

Nyropsgade 14
DK-1602 København V

Forordningens artikel 9, stk. 2, litra d (fagforeningshjemmel)

Telefon: 3916 7900
Bank: 5323 0588773

Hjemmeside: www.maler.dk
E-mail: maler@maler.dk

Herudover kan hjemlen til at behandle personoplysninger være:
•

Forordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en kontrakt)

•

Forordningens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse)

•

Forordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse)

•

Forordningens artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke)

•

Forordningens artikel 9, stk. 2, litra b (arbejdsretlige forpligtelser)

•

Forordningens artikel 9, stk. 2, litra f (retskrav)

•

Databeskyttelseslovens § 11 (personnummer)

4. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Den vigtigste af Malerforbundets kerneydelser er at sikre de bedst mulige forhold for vores
medlemmer, hvilket hovedsageligt sker gennem forhandling af de overenskomster, der dækker
malerfaget. Som en direkte følge deraf kan Malerforbundet udveksle dine personoplysninger
med følgende parter:
•

BFA – Byggefagenes A-kasse

•

LO Plus

•

Alka

•

Malerfagets Faglige Fællesudvalg

•

Malernes Sundhedsordning

•

Pensionsselskab

•

FIU, som administrerer kursustilmeldinger

•

MFFU (Malerfagets Faglige Fællesudvalg)

•

Trykkeri og distributionsfirma

5. OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Dine medlemsoplysninger vil blive gemt i vores medlemsregister efter ophør af dit medlemskab,
medmindre du anmoder om at benytte dig af ”rettigheden til at blive glemt”. Benytter du dig af
denne rettighed, sletter vi dine oplysninger, medmindre lovgivningen kræver en længere
opbevaringsperiode eller hvis dokumentationshensyn nødvendiggør en længere
opbevaringsperiode, f.eks. i tilfælde af en tvist eller igangværende retssag.
6. DINE RETTIGHEDER
Nyropsgade 14
DK-1602 København V

Telefon: 3916 7900
Bank: 5323 0588773

Hjemmeside: www.maler.dk
E-mail: maler@maler.dk

Malerforbundet er som dataansvarlig forpligtet til at behandle dine personoplysninger i henhold
til Persondataforordningen af 25. maj 2018. Du har som medlem nedenstående rettigheder i
forbindelse med dine oplysninger:
•

ret til indsigt i dine personoplysninger.

•

ret til at få berigtiget dine personoplysninger (ret til at få urigtige/forkerte
personoplysninger rettet).

• ret til at få slettet dine personoplysninger.
• ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
• ret til dataportabilitet af dine personoplysninger, hvis særlige betingelser
er opfyldt.

• ret til indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger.
Vil du læse mere om dine rettigheder, kan du gøre det på www.datatilsynet.dk under ”Den
registreredes rettigheder”.
7. HENVENDELSE OG KLAGE
Har du spørgsmål angående Malerforbundets behandling af dine personoplysninger eller er du
uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os.
Du finder vores kontaktoplysninger her på hjemmesiden.
Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører
tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på
Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.
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