Ekstern Persondatapolitik for Museet for Religiøs Kunst (MFRK)
Dine personoplysninger tilhører dig. Du deler dine oplysninger med MFRK, fordi du eksempelvis gerne
vil søge et job, være frivillig eller købe en vare. Vi forestiller os, at du gerne vil vide, hvorfor vi skal
bruge dine personoplysninger, og hvordan vi behandler dem. Det fortæller vi dig i denne
Persondatapolitik.
MFRK behandler personoplysninger i forbindelse med arrangementer, sponsorater, markedsføring,
presse, rekruttering, løn- og personaleadministration. Vi giver ikke dine oplysninger videre til
tredjemand. Vi har udarbejdet denne Persondatapolitik, som beskriver, hvordan, vi indsamler og
behandler persondata.

2. Indsamling af personoplysninger
MFRK bruger kun de data, du giver os. Det handler primært om bogbestillinger, udsendelse af
invitationer og pressemateriale, jobansøgninger eller hvis du er frivillig på museet.
Vi bruger blandt andet følgende oplysninger:







Navn og adresse på afsender og modtager
Telefonnummer
Betalingsadresse
E-mailadresse
Betalingsinformation
Fødselsår (ved indgåelse af aftale om frivilligt arbejde)

3. Hvad bruger vi personoplysningerne til?
Vi anvender de data, du giver os, til forskellige formål:








Oplysningerne i presseregi (profession, navn, titel og kontaktoplysninger) anvendes til
opbygning og vedligehold af pressekontakter i ind- og udland.
Kontaktoplysninger på vores frivillige bruger vi til organisering af arbejdet og til udsendelse af
information om arrangementer. Kontaktoplysninger på nærmeste pårørende bruges i tilfælde af
ulykke eller sygdom. Alle frivillige har givet samtykke til, at deres data opbevares og bruges på
en måde, så arbejdet kan udføres under de bedste og mest sikre forhold. Der henvises her til den
aftale, som museet har indgået med de frivillige.
Kontaktinformationer, som du har opgivet via hjemmesidens kontaktformular, mail eller telefon
opbevares tilgængeligt for museets personale i den udstrækning det er nødvendigt for at museet
kan yde den ønskede service. Dette vil oftest dreje sig om: bogbestillinger, bookning af besøg,
omvisninger, leje af cafë og beværtning.
Vi bruger personoplysninger ved ansættelser, men disse slettes, når ansøgningen er
færdigbehandlet eller når medarbejderens ansættelse ophører.
Vi opbevarer kontaktoplysninger på de personer, der har givet samtykke til at modtage
invitationer til ferniseringer og information om udstillinger og arrangementer.

4. website
Når du besøger vores hjemmeside www.mfrk.dk, er du helt anonym. Vi får ingen data, der kan
identificere dig personligt. Vi kan kun registrere din e-mail-adresse, hvis du selv oplyser den. Det
sker, hvis du f.eks. kontakter os via vores mailformular eller bestiller varer i vores butik. Dit navn,
din e-mail-adresse m.v. bliver ALDRIG videregivet eller solgt til tredjepart.

Cookies på www.mfrk.dk
Alle cookies på mfrk.dk er fuldt lovlige og bruges udelukkende til at forbedre brugervenligheden
på vores site. Ingen cookies videresendes eller sælges til tredjepart.
For at registrere besøg og brugeradfærd på www.mfrk.dk, lagrer vi en cookie på din computer.
Cookien kan ikke bruges til at indsamle oplysninger om dig eller de oplysninger, du har liggende på
din computer.
Vi registrerer udelukkende, at du har besøgt vores hjemmeside, hvilke sider du ser, hvor ofte m.v.
De oplysninger indgår i en samlet oversigt over alle brugernes adfærd på www.mfrk.dk, med det
formål at forbedre vores hjemmeside til brugernes adfærd.
Vores website kan indeholde links til andre websites. Vi har ingen indflydelse på disse sites og kan ikke
garantere, at virksomhederne behandler data lige så sikkert, som vi gør. Vi anbefaler, at du først læser
deres Persondatapolitik, inden du bruger dem.
4. Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Vi har
desuden truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine
oplysninger mod f.eks. uvedkommende adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger,
så de opfylder den løbende teknologiske udvikling.
Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt, herefter vil dine personoplysninger
blive slettet, med mindre vi af lovmæssige årsager er forpligtet til at opbevare dem i længere tid. For
eksempel kræver lovgivningen, at vi gemmer betalingsoplysninger i 5 år.

5. Dine rettigheder
Har du opgivet dine persondata til museet, har du ret til at bede om indsigt i de oplysninger, som
behandles om dig, ligesom du har ret til at anmode om ajourføring eller sletning af dine oplysninger.
Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder i medfør af Persondataloven, er du velkommen til at kontakte
os.
Du kan anmode os om at se, ændre, slette eller overføre dine persondata. Har du spørgsmål til, eller
ønsker du at klage over denne Persondatapolitik, kan du kontakte museets kontor ved at sende en e-mail
til: info@mfrk.dk
Museet for Religiøs Kunst
Strandvejen 13
7620 Lemvig

