Samtykkeerklæring
til behandling af personoplysninger

Ved accept af denne erklæring giver du samtykke til at, Aarhus Adventistkirke må indsamle og behandle dine
personoplysninger med henblik på, at kunne udsende nyhedsbreve pr. mail, oplyse dig om, og tilmelde dig til
arrangementer i menighedens regi, at vi kan oprette og registrere dig som medlem af menigheden, foretage
indberetning til SKAT af dine økonomiske gaver som donationer og tiende og at du kan arbejde og gøre
frivillig tjeneste i forbindelse med menighedens aktiviteter.
De personoplysninger som databehandlerne må indsamle og behandle om dig er navn, adresse,
telefonnummer, e-mailadresse, cpr. nr., bankforbindelse og kontooplysninger.
Jeg er bekendt med, at persondataloven giver mig følgende rettigheder;
•
•
•
•
•

jeg har ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for databehandling
jeg har ret til indsigt i de oplysninger der behandles
jeg har ret til at gøre indsigelse mod at oplysningerne behandles
jeg har ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af de oplysninger der er urigtige
vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen
jeg er bekendt med at jeg kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk

Vores dataansvarlige er syvende dagsadventistkirken, concordiavej 16, 2850 Nærum, Tlf.: 4558 7777 Mail:
info@adventist.dk
Menighedens bestyrelse er databehandlere og kan derfor behandle dine personlige data på vegne af
Unionen.
Jeg bekræfter ved min underskrift at;
•

jeg er indforstået med at de nævnte databehandlere registrerer og behandler mine
personoplysninger i forbindelse med ovennævnte aktiviteter.

•

jeg er oplyst om at jeg kan klage over behandling af mine personoplysninger hos datatilsynet,
Borgergade 28, 1300 København K, Telefon 33193200 eller via e-mail dt@datatilsynet.dk

•

jeg er indforstået med at det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring, og at jeg til enhver
tid kan tilbagekalde mit samtykke.

Dato

Underskrift

Syvende Dags Adventistkirken, Concordiavej 16, 2850 Nærum
Tlf.: 4558 7777 Mail: info@adventist.dk

