Fortroligheds- og
persondatapolitik for
Sjægtelauget har ikke noget medlemsregister indeholdende oplysninger om personer overhovedet, - men
måske modtager du vore nyhedsmails, som normalt udkommer i forbindelse med afvikling af VM i
Sjægtesejlads i august måned samt indkaldelse til forårsmøde etc. Tilmelding til nyhedsbrev foregår via
Sjægtelaugets hjemmeside, som hostes af MONO.NET.
Ligeledes modtager Sjægtelauget årligt oplysninger i form af navn, telefonnummer og emailadresse i
forbindelse med tilmeldinger til deltagelse i VM i Sjægtesejlads og fest i den anledning. For udsendelse af
nyhedsmail med resultatlister og næste års invitationer indlæses emailadresserne i det tidligere nævnte
nyhedsbrevmodul.
VM-tilmeldingerne i form af emails indeholdende navn, telefonnummer og emailadresse gemmes i et år på
sjægtelaugets Gmail-konto indtil der næste år udsendes invitation, - hvorefter de slettes fra Gmailkontoen.
Vi benytter kun din emailadresse til at sende dig meddelelser og informationer, der er relevante i forhold til
sjægtelaugets aktiviteter og arangementer. Husk på, at du kan altid efterfølgende framelde dig nyhedsmails
ved at sende en anmodning herom som beskrevet nederst i de mails du modtager fra Sjægtelauget. Herved
slettes din emailadresse.
Emailadresser opbevares kun på servere, der hoster ovennævnte hjemmeside og mailhotel.
Vi indsamler ikke oplysninger om brugerne af hjemmesiden og modtagerne af emails og vi opbevarer ikke
oplysninger om dig, der kan sammenkædes med din emailadresse, - ligesom vi aldrig kunne drømme om at
videregive din emailadresse til andre.
Der kan forekomme personer på billeder på hjemmesiden i forbindelse med sjægterelaterede aktiviteter.
Har du behov for hjælp til at framelde dig nyhedsbrev eller skulle du støde på et billede af dig, du ikke
ønsker vist, kan du henvende dig til webmaster på info@sjaegt.dk og det vil omgående blive slettet.
Det samme gælder Sjægtelaugets FaceBook side. Skulle der trods alle gode hensigter forekomme uheldige
indlæg her, - er du ligeledes velkommen til at kontakte webmaster på info@sjaegt.dk.
Aktive i Sjægtelauget anvender en fælles emailadresse til deling af interne meddelelser. Denne er oprettet
som en såkaldt "alias" adresse, så øvrige modtageradresser skjules ved modtagelse af meddelelse.
Oprettelse som bruger, adresseændring og afmelding kan foretages ved henvendelse til webmaster
på info@sjaegt.dk.
Førstnævnte udvalgsmedlemmer kan i forbindelse med deres tegningsret for lauget blive bedt om at oplyse
personnumre. Disse opbevares af laugskoordinatoren så længe det er nødvendigt og når formålet hermed
ophører slettes disse igen.
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