PERSONDATA I BROAGER PIGESPEJDER
OPBEVARING AF DATA
Broager Pigespejder opbevarer så få oplysninger om medlemmerne som muligt. Det drejer sig
primært om navn, adresse, e-mail, telefon samt de helbredsoplysninger der bliver opgivet ved
indmeldelse og oplyst til os løbende.
Oplysningerne bliver gemt i spejdernes medlemsservice, hvor det er muligt for spejdere og forældre
at se hvilke data der er gemt.
Udover de data der bliver opbevaret i medlemsservice, så gemmes indmeldelsesblanketter ved
kasserer for Broager Pigespejder. En kopi af indmeldelsesblanketterne opbevares i et aflåst skab i
hytten, til brug for lederne hvis de skal have fat i forældrene til en spejder.

BRUG AF DATA
Ved ture udskrives en liste af nødvendige oplysninger for de deltagende spejdere. Listen bliver
bortskaffet på behørig vis efter turens afslutning.
Ved ture skal spejderne selv opbevare sygesikringskort. Placer kortet et sikkert sted i tasken og sørg
for at spejderen selv ved hvor kortet er.
Broager Pigespejder tager og offentliggør ikke portrætbilleder af spejderne uden samtykke. Et
samtykke kan til enhver tid tilbagetrækkes, og portrætbilleder vil ikke blive brugt fremover.
Generelt afholder Broager Pigespejder sig fra at tage portrætbilleder. Billeder der viser situationer
med flere spejdere ved spejderaktiviteter og ture vurderes og kan blive vist på Broager Pigespejders
hjemmeside og/eller Facebook gruppe.
Helbredsoplysninger vil ikke blive behandlet uden samtykke, men helbredsoplysninger er vigtige for
at Broager Pigespejder bedre kan tage hensyn til spejderne under deltagelse på møder, ture, lejre,
kurser og arrangementer i spejderregi.

BORTSKAFFELSE AF DATA
Medlemsoplysninger, inklusive indmeldelsesblanketter, bliver gemt i 5 år efter udmeldelse af
hensyn til bogføringslovgivningen, hvorefter de bliver bortskaffet.
Hvis der er billeder på Broager Pigespejders hjemmeside eller Broager Pigespejders Facebook
gruppe som ønskes fjernet med fornuftig begrundelse, så kontakt vores medlemsansvarlige på
medlem@broagerpigespejder.dk som vil sørge for at billederne bliver fjernet. Billeder taget af
andre grupper på aktiviteter eller ture er Broager Pigespejder ikke herre over.

