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Privatlivspolitik
Om Namah Shivaya

Kære du

Der er nye regler for behandling af persondata, som foreningen Amma-Danmark fra 25. maj 2018 
skal overholde.

I Amma-Danmark har vi i koordinationsgruppen forberedt os på dette, så vi er klar til fortsat at 
passe godt på de personoplysninger, vi har fra dig eller har om dig i forbindelse med Amma-
Danmarks arbejde.

Amma-Danmark ønsker at passe godt på de oplysninger, som vi får om dig og kun bruge dem til 
lovlige formål. Vi begrænser løbende mængden af persondata til, hvad der er nødvendigt for at 
udføre Amma-Danmarks aktiviteter. Og vi gemmer kun persondata, så længe der er behov for det 
for at kunne udføre Amma-Danmarks aktiviteter og under hensyntagen til lovgivningen i øvrigt.

I det følgende kan du læse mere udførligt om dette.

Kærlig hilsen

Amma-Danmark

Privatlivspolitik for Amma-Danmark

Amma-Danmark er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som 
medlem, ven eller gæst gør brug af Amma-Danmark og de services, der tilbydes. Det tilstræbes, at 
du føler dig tryg ved Amma-Danmarks behandling af dine personoplysninger. Amma-Danmark 
behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende 
lovgivning.

1. Hvornår indsamler og anvender Amma-Danmark dine 
personoplysninger ?

Amma-Danmark indsamler f.eks. oplysninger om dig i følgende tilfælde:

1.1. Når du indmelder dig som medlem af Amma-Danmark eller udøver medlemsaktiviteter.

1.2. Når du tilmelder dig aktiviteter, som ven, gæst eller medlem af Amma-Danmark og 
ønsker at gøre brug af Amma-Danmarks informationssider på f.eks. www.amma-danmark.dk
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og selv afgiver oplysninger der. Vi indsamler disse oplysninger fra dig for at kunne 
administrere dit medlemskab og/eller din brug af Amma-Danmarks tilbud/aktiviteter samt 
for at kunne tilbyde og levere relevante information og service til dig.

1.3. Når du giver donation til Ammas hjælpearbejde i Indien, Amma-Danmarks arbejde i 
Danmark eller Embracing the World-aktiviteter i Danmark.

1.4. Når du melder dig som frivillig til forskellige af Amma-Danmarks aktiviteter, f.eks. 
tilmelding til seva-opgaver, bidrag i forbindelse med arrangementer etc.

1.5. Amma-Danmark indsamler oplysninger om vores interessenter f.eks. de 
samarbejdspartnerne vi har, kontaktpersoner hos andre foreninger, medier og presse mv. 

De oplysninger, der indsamles om dig, er de oplysninger, du selv afgiver til os, når du melder dig 
ind, støtter Amma-Danmarks arbejde gennem donationer via betaling til Amma-Danmarks konti i 
Merkur Andelskasse, når du f.eks. betaler med MobilePay, når du handler i Amma-Danmarks web-
shop, ved events/arrangementer/kurser, når du melder dig til og skrives på lister til frivilligt 
arbejde, og hvad det er, du hjælper/bidrager med. Det er typisk oplysning om dit navn, adresse, 
telefonnummer, e-mail adresse, betalt beløb, hvad du selv har skrevet af kommentarer til 
os/sendt os en e-mail om, tidspunkt for indmeldelse/udmeldelse, samt når du melder dig til 
frivilligt arbejde/seva eller tilmelder dig kurser og arrangementer, som Amma-Danmark selv 
afholder eller i samarbejde med andre.

For øvrige interessenter vil Amma-Danmark typisk registrere dit navn, telefonnummer, adresse, e-
mailadresse, hvad det er for et firma, offentlig myndighed eller forening du er hos, og hvad vi har 
dialog/korrespondance om. Vi kan også selv have opsøgt eller fået denne information for at kunne
kontakte dig i forbindelse med Amma-Danmarks aktiviteter.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig og for at 
kunne gøre dig opmærksom på vores aktiviteter, f.eks. når du er tilmeldt nyhedsbreve, 
månedsmail og anden løbende information fra Amma-Danmark.

Som medlem, bidragsgiver gennem f.eks. donationer og frivilligt arbejde/seva behandles og 
gemmes dine personlige oplysninger kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved 
udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret 
til Amma-Danmark.

2. Hvornår videregiver Amma-Danmark dine personoplysninger
Amma-Danmark kan i visse tilfælde videregive dine personoplysninger til:

2.1. Leverandører Amma-Danmark samarbejder med for at yde service til dig i forbindelse 
med administration og f.eks. betalinger af dit medlemskab og donationer.

2.2. Amma-Danmarks samarbejdspartnere i forbindelse med arrangementer, kurser, events -
f.eks. når Amma kommer til Danmark for at sikre koordination af frivilligt arbejde/seva og 
vagtplaner.
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2.3. Øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af 
Amma-Danmark, herunder f.eks. firmaet MailChimp, som Amma-Danmark benytter til 
udsendelse af nyhedsbreve eller anden information, der skal sendes til mange modtager på 
e-mails.

Du kan altid framelde dig via vores nyhedsbrev, hvor der i bunden af nyhedsbrevet er et link 
til MailChimps afmeldesfunktionalitet.

2.4. Hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den 
tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og 
arrangementer herunder frivilligt arbejde/seva eller i forbindelse med oprettelse af et 
medlemskab hos Amma-Danmark og betaling af donationer til Amma-Danmark eller køb af varer 
hos Amma-Danmark.

3. Cookies/automatisk indsamling af persondata/videregivelse
Når du benytter Amma-Danmarks hjemmeside og Facebook-sider, så gemmes der information i 
cookies om dig. Amma-Danmark benytter kun disse cookies til at få hjemmesiden til at fungere 
teknisk bedst muligt for dig, men:

 Google/YouTube benytter cookies, for at du kan se video/billeder på Amma-Danmarks 
hjemmeside. Hvis du vil vide mere om, hvad Google/YouTube bruger/indsamler af 
oplysninger, henviser vi dig venligst til Googles privatlivspolitik, 
(https://policies.google.com/privacy?hl=en), da vi ikke har nogen indflydelse på det.

 Med hensyn til hvad Facebook og Messenger bruger dine informationer til, når du går på 
Amma-Danmarks  Facebook-sider, må vi venligst henvise dig til Facebooks privatlivspolitik 
(https://www.facebook.com/privacy/explanation), da vi ikke har nogen indflydelse på 
det.

 Amma-Danmarks hjemmeside benytter WordPress web-side løsning. Der indsamles kun 
tekniske cookies for at få hjemmesiden til at virke korrekt for dig ifølge de oplysninger, vi 
har. Du kan læse mere om WordPress privatlivspolitik på 
https://en.support.wordpress.com/?s=privacy.

4. Hvordan beskytter Amma-Danmark dine personoplysninger
Amma-Danmark har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine 
oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller 
kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Amma-Danmarks sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige
tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
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I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Amma-Danmark kan derfor ikke 
garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå 
Amma-Danmarks sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

5. Hvilke rettigheder har du
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Amma-Danmark behandler om dig, kan du rette 
henvendelse til Amma-Danmark (info@Amma-Danmark.dk).

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Amma-Danmark behandler om dig. Hvis det 
viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Amma-Danmark
om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse 
mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres 
opmærksom på, at dit medlemskab hos Amma-Danmark er betinget af, at du afgiver og opdaterer 
de i Amma-Danmarks indmeldelsesblanket/tilmeldings-email påkrævede oplysninger, der er 
nødvendige for at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode 
om, at dine personoplysninger slettes. Vi sletter så dine oplysninger i henhold til lovgivning. I så 
fald, kan Amma-Danmark ikke tilbyde service til dig, og du henvises til de oplysninger, der er på 
vores www.amma-danmark.dk eller vores Facebook-sider, hvis du forsat gerne vil følge med i 
Amma-Danmarks aktiviteter.

6. Hvor længe opbevarer Amma-Danmark dine personoplysninger – 
løbende sletningsforpligtelse

Hos Amma-Danmark gemmes dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne 
levere den service, tjenester og ydelser, som du har tilmeldt dig eller betalt for, så længe det er 
nødvendigt for et berettiget formål, såsom administration af dit medlemskab af Amma-Danmark, 
deltagelse i frivilligt arbejde/seva eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

7. Hvad sker der, når Amma-Danmark ændrer denne privatlivspolitik
Amma-Danmark opdaterer kontinuerligt denne privatlivspolitik for at sikre at kunne præsentere 
dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. 
Dette medfører, at Amma-Danmark løbende vil opdatere og ændre denne privatlivspolitik. I 
tilfælde af væsentlige ændringer, giver Amma-Danmark dig besked via e-mail. 

Den til enhver tid gældende version af denne privatlivspolitik kan læses på Amma-Danmarks 
hjemmeside under privatlivspolitik og hentes på Amma-Danmarks hjemmeside som et pdf-
dokument.

8. Henvendelser og spørgsmål
Du er hjerteligt velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik eller 
de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:
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Amma-Danmark    Mail: info@Amma-Danmark.dk   Hjemmeside: www.amma-danmark.dk
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