Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller
dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
Foreningen Bybusklubben Aarhus (under 3F TLB, Aarhus) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine
persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:







Kontaktperson: Formand Bjarne Faurholt Jørgensen
Adresse: Bybusklubben, 3F TLB, Sommervej 5, 8210 Aarhus V
CVR: Bybusklubben Aarhus har ikke eget CVR
Telefonnr.: 28554566
Mail: b.faurholt.jorgensen@gmail.com
Website: www.bybusklubben.dk

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi
behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling
af dine persondata.

Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores tjenester samt i
vores kontakt med dig. Dataene benyttes udelukkende af tillidsrepræsentanterne samt formand og
kasserer i Bybusklubben Aarhus. Vi benytter ikke cpr-numre.
De data, vi anvender, omfatter:




Almindelige medarbejderdata (chaufførnummer, navn, station, fødselsdato)
Kontaktdata (adresse, telefonnummer, e-mail)
Fagforeningstilhør (medlemskab af 3F eller ej)

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med følgende formål:




At sikre at tillidsrepræsentanter kan komme i kontakt med de overenskomstansatte
medarbejdere
At kunne rundsende vigtig information hurtigt til alle overenskomstansatte medarbejdere
Intern statistik over organisering blandt de overenskomstansatte medarbejdere

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er
defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det
samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har
brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde
vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er
nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata,
vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger
også for at opdatere dine persondata løbende, hvis du selv melder ændringer til os. Da vores service
er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante
ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine
ændringer.
Vi opdaterer vores lister mindst 2 gange årligt, i forbindelse med modtagelse af klubmedlemslister
fra 3F TLB og medarbejderlister fra busselskaberne i 3F TLBs område. Derudover indsætter vi nye
ansatte og sletter fratrådte medarbejdere så snart vi modtager besked om disse fra busselskaberne i
3F TLBs område. Ligeledes opdateres medlemskab af fagforeningen 3F ved ind- eller udmelding så
snart vi modtager besked om disse fra 3F TLB.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var
grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Det vil sige at når du ikke
længere er i et ansættelsesforhold med et busselskab i 3F TLBs område, slettes alle dine data hos os.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet
ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant
grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.
Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Vi videregiver aldrig persondata til andre aktører.

