RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN – Norsk Motorcykkel Union

Det er viktig for Norsk Motorcykkel Union at du er trygg på at vi håndterer dine personopplysninger
med største omhu og i overensstemmelse med personopplysningsloven.
Samtidig utvikler og administrerer NMCU medlemsfordeler for medlemmene, der medlemmene kan ta
del i ulike tjenester, tilbud og fordeler fra NMCU samt NMCUs samarbeidspartnere.
Relevante opplysninger deles derfor i en begrenset grad til eksterne samarbeidspartnere til bruk for de
samme formålene som beskrevet ovenfor.
Som medlem i NMCU behandler vi dine personopplysninger hovedsakelig med følgende formål:
• Administrere ditt medlemskap og din medlemskonto
• Opprette og sende informasjon vedrørende arrangementer i NMCU regi.
• Sende informasjon vedrørende tilbud innunder medlemsfordeler.
Du kan når som helst reservere deg mot dette ved å klikke på reservasjonsknappen via Min Side
(fjerne avhukingen), eller via e-post til nmcu@nmcu.org.
Du kan når som helst si opp medlemskapet ved å kontakte NMCU på mail og eller telefon.
1. Hvem er ansvarlig for personopplysningene dine?
NMCU, med organisasjonsnummer 971 248 947 har ansvaret for behandlingen av
personopplysningene dine (dataansvarlig) når vi behandler opplysningene for vårt eget formål.
Ansvarlige i organisasjonen er NMCUs sekretariat
2. Hva er formålet?
NMCU tar vare på medlemmenes personopplysninger for å:
- kunne gi medlemsservice, utgivelse av medlemsblad og distribusjon/kommunikasjon
av informasjon knyttet til medlemskap.
- for å opprette og administrere ditt medlemskap og din medlemsside
- å informere deg om innhold og endringer i medlemsfordeler til NMCU medlemmer der
samarbeidspartnere tilbyr rabatter/fordeler til NMCU medlemmer
3. Personopplysninger som blir behandlet:
• Navn• Kontaktinformasjon (adresse, e- postadresse, mobilnummer)
• Medlemsnummer
• Innstillinger av din profil og dine valg
• Brukernavn og passord
4. Rettslig grunnlag:
Behandlingen er nødvendig for å opprette og administrere dine medlemssider i samsvar med
medlemsvilkårene for å oppfylle vår avtale med deg
5. Lagringstid:
Opplysningene behandles til du avslutter medlemskapet ditt. Hvis medlemskapet ditt har vært inaktivt i
24 måneder sletter vi medlemskapet og tilhørende informasjon, forutsatt at du ikke har gjeld til oss.
Med inaktivitet mener vi at du ikke har registrert et kjøp av medlemskap.

Postadresse:
NMCU
Boks 351
N-1502 MOSS Moss

Besøksadresse:
Skoggata. 5

Telefon:
+ 47 9083737
Organisasjonsnr:
971 248 947

E-post
nmcu@nmcu.org
Internett:
www.nmcu.org

6. Formål:
For å gjennomføre arrangmenter:
Behandlinger som utføres:
• For å kunne invitere deg til arrangement, håndtere eventuelle deltakerlister samt
kommunisere med deg før og etter et eventuelt arrangeent.
Personopplysninger som blir behandlet:
• Navn• E-postadresse • Postadresse• Telefonnummer
7. Rettslig grunnlag:
Behandlingen er nødvendig for å kunne levere de fordelene som følger av ditt medlemskap som
det å kunne delta i arrangementer.
8. Lagringstid:
Behandlingen foretas så lenge du er medlem i NMCU (se over-lagringstid, pnkt. 5).
9. Formål:
For å levere oppdatert informasjon til deg:
- Behandlinger som utføres:
• For å levere deg som medlem oppdatert informasjon om våre medlemsvilkår og
medlemsfordeler samt eventuelle endringer som er relevante for ditt medlemskap i NMCU.
Personopplysninger som blir behandlet:
• Navn• E-postadresse• SMS og eventuelt postadresse (ved større endringer)
10. Rettslig grunnlag:
Behandlingen foretas for å levere oppdatert informasjon om våre medlemsvilkår til deg som er
nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg. Behandlingen for å levere informasjon om våre
oppdaterte retningslinjer for personvern er nødvendige for å følge gjeldende lover og regler for
databeskyttelse.
11. Lagringstid:
Opplysningene behandles så lenge du er medlem hos oss (se over-lagringstid, pnkt. 5).
12. Fra hvem samler vi inn personopplysninger om deg?
De personopplysningene vi behandler om deg er opplysninger som du selv har valgt å oppgi til oss
ved innmelding. Navn, adresse, e-post, mobil og fødselsdato
13. Hvor hentes opplysningene fra?
NMCU henter personopplysninger gjennom medlemmets egen innmelding i organisasjonen
14. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Det er frivillig å avgi personopplysninger til NMCU. For å kunne administrere ditt NMCU medlemskap
på en forsvarlig måte, må vi som et minimum registrere navn, fødselsdato, full adresse, innmeldt dato,
medlemsnummer og dato for innbetalinger av medlemskontingent.
Du har med andre ord ingen plikt til å oppgi personopplysninger til NMCU, men dersom du velger å la
være, er det mulig at du ikke kan være NMCU medlem fordi vi eksempelvis ikke kan fakturere deg for
medlemskapet.
15. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
NMCUs medlemmer kan til enhver tid selv gå inn i Min Side å slette egne opplysninger. Passord for
dette er kryptert. - Kan ikke leses.
NMCU sletter opplysninger vedrørende medlemmer ved oppsigelse og- eller ikke fornyelse av
medlemskap (se over-lagringstid, pnkt. 5)
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16.Tilbakekalling av samtykke:
Hvis du har samtykket til at vi kan behandle personopplysningene dine har du rett til når som helst å
tilbakekalle hele eller deler av samtykket du har gitt. Tilbakekallingen av samtykket får likevel ingen
effekt på vår behandling av personopplysningene dine i tiden før tilbakekallingen fant sted.
17. Kontaktinformasjon:
NMCUs medlemmer kan til enhver tid kontakte NMCU sekretariatet via nmcu@nmcu.org, NMCU-Boks
351, 1502 Moss eller 908 37 374 for innsyn, retting og eller sletting.
18. Rett til tilgang:
Du har rett til å få en bekreftelse på om hvordan personopplysninger om deg behandles av oss samt
tilgang til informasjon om personopplysningene, for eksempel formålene med behandlingen og hvilke
kategorier av personopplysninger som behandlingen gjelder. Du har også rett til å få en kopi av de
personopplysningene som behandles av oss. Du kommer til å få disse opplysningene så snart som
mulig og senest innen en måned. Avhengig av hvor komplisert forespørselen din er og antall
innkomne forespørsler kan perioden forlenges med ytterligere to måneder ved behov.
Hvis tiden forlenges kommer du til å få informasjon om det. Du fremmer et krav ved å kontakte oss via
den kontaktinformasjonen som fremgår i innledningen til disse retningslinjene for personvern.
19. Rett til rettelse:
Du har også rett til, uten unødig opphold, å få feilaktige personopplysninger rettet, samt ved å levere
informasjon, komplettere ufullstendige personopplysninger. Du som har et aktivt medlemskap i
Norsk Motorcykkel Union (NMCU) har også mulighet til selv å endre personopplysningene dine ved å
logge deg inn på Mine Sider.
20. Rett til sletting (rett til å bli glemt):
Du har, til enhver tid, rett til å kreve sletting av personopplysningene dine.
NMCU sletter personopplysningene dine etter krav fra deg under forutsetning av at NMCU ikke har
plikt til å lagre personopplysningene i samsvar med gjeldende lover og regler.
Som medlem i NMCU kommer vi til å slette personopplysningene dine uten at du ber om det hvis du
ikke har betalt medlemskap på 24 måneder.
21. Rett til å fremme klage:
Du har rett til å fremme klage til en kompetent tilsynsmyndighet (uten at det påvirker noen annen
administrativ bevisprosdyre eller rettsmiddel). Slik klage fremmes med fordel til myndighetene i den
medlemsstaten i EU/EØS der du har din bopel, der du arbeider eller der en overtredelse av gjeldende
lover og regler for personvern påstås å ha forekommet. Kompetent tilsynsmyndighet i Norge er
Datatilsynet.
22. Rett til dataportabilitet:
Du har rett til, under bestemte forutsetninger, å få ut de personopplysningene som dreier seg om deg
og som du har oppgitt til oss, i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format og vi har rett til å
overføre disse til en annen dataansvarlig (dataportabilitet).
Rett til dataportabilitet foreligger når:
* - behandlingen bygger på ditt samtykke og;
* - behandlingen skjer automatisert.
Du har rett til overføring av personopplysningene direkte fra oss til en annen dataansvarlig når dette er
teknisk mulig.
Disse retningslinjene for personvern er fastsatt av NMCU 09. oktober 2020
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