PERSONDATA
Tænketanken Tora ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis,
hvordan vi håndterer dine personoplysninger.
Vi indsamler i forbindelsen med medlemsdatabasen som personoplysningerdata kun
dit navn og din e-mail.

1. DATAANSVARLIG
Tænketanken Tora er en feministisk tænketank, der arbejder for at få samlet
feministiske tanker, ideer og miljøer under én paraply. Tora samler bredden i det
danske feministiske miljø for at samles og udvikle nye visioner og konkrete forslag til
nødvendige forandringer og feministiske utopier.
Tora er baseret på frivillighed og medlemmer. Det faste omdrejningspunkt er en
arbejdende bestyrelse, et stærkt advisory board, grupper af frivillige og de arbejdende
vækstrum. Det årlige stormøde er den øverste beslutningsmyndighed.
Der er forskellige muligheder for at være med som aktiv i Tora. Man kan blive en del af
et vækstrum, frivillig i administrationen, stille op til bestyrelsen eller blot møde op på
stormødet. Det kræver blot at man er medlem.
Tænketanken Toras Webside baserer sig på CMS-systemet Wordpress. Foreningen
holder til i København, men kan have medlemmer i hele Danmark og andre steder.
Tænketanken Toras bestyrelse er ansvarlig for håndtering af de data, der bliver
indsamlet igennem websiden., igennem e-mail og telefon.
Foreningens CVR-nummeret er: 40511105
Navnet på de enkelte bestyrelsesmedlemmer vil til enhver tid fremgår af menupunktet
bestyrelsen på websiden:

Det er en eller flere af bestyrelsen udpegede personer, der er dataansvarlig for
Tænketanken Toras webside. Personen/personerne forpligtiges til at overholde
de her nævnte principper for databeskyttelse.
Tænketanken Tora udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med
gældende lovgivning og udpeger en dataansvarlig person blandt
bestyrelsesmedlemmerne. Eller en person udenfor bestyrelsen kan af bestyrelsen blive
udpeget til at være dataansvarlig og skal selvfølgelig overholde de her nævnte
principper.

Når du tilmelder dig foreningen Tænketanken Tora igennem websiden, eller ved at
sende en e-mail eller ved at ringe, giver du samtykke til at den eller de dataansvarlige
får kendskab til dit navn og din e-mailadresse samt får mulighed for at tjekke, om du
har indbetalt medlemsbidraget i banken – konto: 5337 0243949
Ved at oplyse din e-mailadresse giver du samtykke til at kunne blive kontaktet af et
bestyrelsesmedlem og til at modtage nyhedsbrevet.
Du kan til enhver tid meddele, at du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet efter at du
har tilmeldt dig eller i forbindelse med tilmeldingen.
Dataerne om dig – navn og e-mailadresse – vil blive gemt hos Mailchimp efter
Mailchimps principper, samt i et Excel ark, som ligger hos kassereren.

2. HVORDAN INDSAMLER TÆNKETANKEN TORA
PERSONOPLYSNINGER?
Tænketanken Tora indsamler personoplysninger på følgende vis:
•

•

•

Igennem tilmelding til foreningen Tænketanken Tora igennem et link på websiden,
hvor der ligger en formular, der direkte samler dine oplysninger hos programmet
Mailchimp.
Når du sender en e-mail til en af Toras mailadresser, der ender på ...@ttora.dk
Disse e-mails vil normalt blive liggende i e-mailprogrammets indbakke. Du kan bede
om at få slettet e-mail, hvori du har oplyst person-oplysninger.
Skriver til os via sociale medier.
Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i
henhold til loven.

3. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER
TÆNKETANKEN TORA?
Tænketanken Tora indsamler blandt andet følgende personoplysninger:
•
•

Navn og e-mailadresse.
Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
Hvis du vælger at tilmelde dig foreningen Tænketanken Tora, betragter vi det samtidig
som et samtykke til at kunne registrere og gemme dit navn og din e-mailadresse i
vores kartotek. Ligeledes giver du tilsagn til at vi registrerer det af dine navne, der
tilhører din bankkonto, hvortil du indbetaler medlemskontingentet, hvis du sender os
en e-mail herom.

Navn og e-mail vil blive slettet fra databasen, både intern hos os og i Mailchimps
database, når du ikke længere er medlem.

4. HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?
Tænketanken Toras formål med indsamling af personoplysninger er:
•
•

Mulighed for at kontakte dig som medlem af foreningen.
Mulighed for at se, om du har indbetalt medlemsbidraget.

5. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN
Tænketanken Tora kan behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for
at vedligeholde medlemskartoteket.

6. DINE RETTIGHEDER
I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.
Rettighederne er som følger:
• Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Tænketanken Tora behandler
om dig.
• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Tænketanken Tora
har registreret om dig.
• Du har ret til at få slettet de personoplysninger Tænketanken Tora har registreret
om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Tænketanken Tora
alle oplysninger, som du har givet i forbindelse med medlemskabet.
Du kan kontakte Tænketanken Tora, hvis du mener, at dine persondata bliver
behandlet i strid med lovgivningen.
Anmodningen fremsendes til:
Bestyrelsen@ttora.dk
Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger,
undersøger Tænketanken Tora, om vi har dataen og retter/sletter i givet fald de
respektive data.

7. NÅR DU OPLYSER DATA OM DIG SELV SOM MEDLEM
AF ADVISORY BORD
Vi indsamler systematisk data, navn og e-mail-adresse, igennem webformularen og
e-mailkorrespondance, der vedrører medlemskabet.
I forbindelse med kontakt til personer, der er aktivist eller medlem af Tænketanken
Toras Advisory-Board eller medlem af bestyrelsen, kan det forekomme, at foreningen
får kendskab til andre personlige oplysninger, fx uddannelse, beskæftigelse eller hvad
personen vælger at oplyse om.
Disse data vil ikke blive videregivet til tredje part uden dit samtykke og du kan bede
om at få slettet disse data eller den korrespondance, hvori de data står.
Det gælder ikke analyser, rapporter og lignende, som du har afleveret i forbindelse
med dit arbejde for Tora. Du beholder dog fuld copyright over disse dokumenter.

8. SLETNING AF DATA
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de
formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.
Tænketanken Tora gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så
vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

9. OPBEVARINGSSIKKERHED OG DELING AF DINE
PERSONOPLYSNINGER
Tænketanken Tora beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler
om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der
beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at
uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Tænketanken Tora har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af
vores medarbejdere, der behandler persondata, her især e-mailadresser i forbindelse
med medlemsnavne, men selvfølgelig alle data, som vi måtte få kendskab til.
For at undgå datatab tager Tænketanken Tora løbende back up af vores datasæt.
Medlemsdatabasen ligger på en ekstern pc, typisk hos kassereren samt i netprogrammet Mailchimp, hvor du per link kan unsubscribe dig fra listen over
modtagere af nyhedsbreve.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, især i forbindelse med tyveri af e-mailadresser, vil du
blive kontaktet, såfremt vi har fået kendskab herom.

11. KONTAKT
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Tænketanken Toras behandling af
personoplysninger kan du henvende dig til:
Bestyrelsen
Tænketanken Tora
bestyrelsen@ttora.dk

eller
medlem@ttora.dk

Foreningen har ikke en fysisk adresse.
Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.
Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye
vilkår og betingelser på Tænketanken Toras hjemmeside.
Denne side er sidst redigeret 28. februar 2020

