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ADDAs privatlivspolitik
ADDA passer på dine oplysninger, når du støtter os i kampen for at forbedre livsvilkårene for
fattige bondesamfund i Vietnam, Cambodia og Tanzania.
Dette gælder eksempelvis, når du:
Tegner et medlemsskab
Bidrager med et beløb
Betænker ADDA i et testamente
Tilskriver dig ADDAs nyhedsbrev (kun med emailadresse)
Dataansvarlig hos ADDA er:
Økonomiansvarlig i ADDA
Bodil Pallesen
Kirkevej 1
8410 Rønde
Skulle du imidlertid have spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du
velkommen til at rette henvendelse til os på ADDA´s mail: adda@adda.dk
Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Når du er medlem af ADDA, og hvis du bidrager med et støttebeløb, behandler vi bl.a. følgende oplysninger
om dig:














Fornavn og efternavn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse
Evt. CPR-nummer, kun hvis du ønsker at gøre brug af muligheden for skattefradrag.
Kortoplysninger (kører via en krypteret linje hos NETS).
Bankforbindelse, hvis du benytter muligheden for at foretage en bankoverførsel.
Bankoplysninger, herunder konto- og registreringsnummer, i forbindelse med
bankoverførsler.
Oplysninger om beløbsstørrelse på dit bidrag.
Oplysninger om kontingentbetaling, herunder manglende betalinger.
Oplysninger fra dit testamente, herunder beløb eller andel i den samlede arv.
Eventuelle billeder på hjemmesiden og i nyhedsbrevet, hvis du har givet samtykke hertil.
Situationsbilleder uden samtykke skal være harmløse (f.eks. et overbliksbillede fra ADDA´s
generalforsamling, hvor du er deltager, eller et billede, hvor du er i gang med at løse en
opgave for ADDA).
I forbindelse med vores medlemskartotek ligger dine oplysninger beskyttet bag password
på sekretariatsmedarbejderens (Povl Nørgaard)og den økonomiansvarliges pc (Bodil
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Pallesen), i Nets og i Dropbox. Back Up finder sted på en ekstern harddisk, som ligger hos
Bodil Pallesen.
Vi sletter dine oplysninger, hvis du melder dig ud.
Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer indtil ½ år efter medlemskabets ophør.
Cpr. nr. indeholdt i bogføringsmateriale gemmes i 5 år fra regnskabets udløb (lovkrav).

Vedr. cpr.nr.
Hvis du vil kunne trække et bidrag fra i skat, er vi nødt til at opbevare dit cpr. nr., fordi
indberetninger om fradrag til SKAT skal angives med CPR-nummer i medfør af skattekontrolloven.
Hvis du har givet os dit CPR-nummer, fordi du ønsker skattefradrag for dine bidrag, videregiver vi
dette til SKAT.
Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine oplysninger, så længe der er et sagligt behov herfor. Dette betyder bl.a., at vi i
fastlæggelsen af opbevaringsperioder lægger vægt på en række kriterier herunder:






Bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale
Andre regler om opbevaring af betalingsoplysninger
Om der er etableret en særlig tilknytning til dig som bidragsyder eller potentiel bidragsyder
Om vi har været i kontakt med dig inden for de seneste 2 år
Om vi har modtaget bidrag fra dig inden for de seneste 5 år

Hvem deler vi dine oplysninger med?
ADDAs revisor i forbindelse med bankaktiviteter, kontingentbetaling, og cpr. nr. ved skattefradrag.
Kolind Bogtrykkeri - Liste m. navn og adresse på medlemmer for udsendelse af medlemsblad 2 gange årligt.
Nets - i forbindelse med kontingentopkrævning.
Kortoplysninger kører via en krypteret linie hos Nets.
Internt - ved legitimt behov ml. sekretariatsmedarbejder og økonomiansvarlig.

Vi deler kun dine oplysninger med de nævnte parter, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har
interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine
oplysninger.
Med venlig hilsen
ADDAs bestyrelse
d. 26.11.18

