Persondatapolitik for Foreningen af Byplanlæggere - FAB
FABs website er målrettet såvel registrerede medlemmer som andre interesserede.

Medlemsregistret
Medlemsregisteret opbevares ikke på websitet.
Medlemsregisteret opbevares hos FABs sekretariat, der varetages af Dansk
Byplanlaboratorium, Rådhusstræde 6, 1. sal, 1466 København K. Medlemsregistret omfatter
følgende personlige oplysninger:

•
•
•
•
•

Navn
Adresse
Mailadresse
Kontingentbetaling via PBS
Evt. telefonnummer

FAB deler disse personoplysninger med Dansk Byplanlaboratorium for at kunne varetage
medlemshåndtering, udsendelse af Byplannyt og kontingentopkrævning. Foreningens
bestyrelse har adgang til medlemsregistret. Oplysningerne deles ikke med andre.
Når du udmelder dig, slettes alle oplysninger om dig indenfor et år efter udmeldelsen.
Du kan altid få rettet i dine oplysninger, og de tidligere afgivne oplysninger bliver derved
automatisk slettet i medlemskartoteket.
Hvis du er indforstået med dette, skal du ikke foretage dig noget.

Digitale nyhedsbreve
Nyhedsbrevet er vores primære kommunikationsform med medlemmer og andre
interesserede. Nyhedsbreve sendes til abonnenten pr. mail til den mailadresse abonnenten har
oplyst ved tilmelding. Du kan særskilt tilmelde dig vores nyhedsbrev, som kan indeholde
oplysninger om invitationer kurser og arrangementer. I denne forbindelse vil vi behandle
oplysninger om e-mailadresse. Du vil altid kunne framelde dig denne service via link nederst i
nyhedsbrevet. Hvis du framelder dig nyhedsbrevet, skal du dog være opmærksom på, at det
er op til dig selv at holde dig orienteret om arrangementer mv. via hjemmesiden, da vi
udelukkende kommunikerer til medlemmer via nyhedsbrevet.
Nyhedsbreve udsendes via vores website.

Persondata i forbindelse med arrangementer, studieture mv.
Oplysninger afgivet i forbindelse med arrangementer eller studieture, gemmes til brug for det
aktuelle arrangement. Oplysningerne slettes hurtigst muligt herefter. Den ansvarlige arrangør
– almindeligvis et bestyrelsesmedlem samt vores sekretariat hos Dansk Byplanlaboratorium
har adgang til oplysningerne.

Brug af billeder i vores kommunikation
Situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke. Læs mere herom på
www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/billeder-paa-internettet/ Foreningen må
offentliggøre situationsbilleder af medlemmer med henblik på at beskrive foreningslivet,
herunder møder, studieture, byvandringer og andre events. Billederne kan offentliggøres på
forskellige medieplatforme, som foreningens hjemmeside, Instagram og Facebooksider.

Cookies
Vi anvender cookies til at indsamle oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre
vores indhold på siden.
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledningen
under punkt 6.2) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke
informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.
Hvad er cookies?
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el.
tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette
annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning:
http://minecookies.org/cookiehandtering.
Blokerer eller sletter du vores cookies, kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt
at der er indhold, du ikke kan få adgang til.
Hvilke cookies bliver sat: Tredjepartscookies
Vi har tilladt at tredjeparter sætter cookies fra hjemmesiden (såkaldt tredjepartscookies).
Vi anvender marketing og optimeringscookies for at få en optimal drift af vores hjemmeside.
Dette gælder Google Analytics, som vi bruger til at analysere, hvordan du anvender vores
hjemmeside. De indsamlede oplysninger bliver sendt og gemt på Googles servere.
Du kan læse nærmere om disse cookies og deres formål i nedenstående:
Navn: Google Analytics/analytics.js
Udbyder: Google
Formål: Sideanalyse
Udløbstid: 2år

