Samtykkeerklæring for behandling ved medlemskab hos Dansk Artist Forbund
Dansk Artist Forbund
Dronningensgade 68, 4., 1420 København K
Tele: 33326677
Mail: artisten@artisten.dk

Samtykkeerklæring
Generelt samtykke
Som medlem af Dansk Artist Forbund giver jeg hermed mit samtykke til, at forbundet kan
behandle de personoplysninger, som oplyses ved indmeldelse og efterfølgende modtages af
forbundet. Dansk Artist Forbund kan anvende mine oplysninger til udveksling af data med
relevante parter. Dette kan f.eks. være til offentlige myndigheder, i forbindelse med fordelsog rabatordninger for forbundsmedlemmer1, gruppeforsikringer og forsikringer tegnet
igennem forbundet, i forbindelse med lagring, administration og styring af it-systemer hos
forbundets dataleverandører eller i forbindelse med rettighedsforvaltning.
Forbundet kan desuden lovligt behandle mit cpr-nummer, oplysninger om mit medlemskab
af forbundet og helbredsoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde
lovmæssige, administrative eller arbejdsretlige forpligtigelser samt forbundets faglige og
juridiske interessevaretagelse på mine vegne.
Jeg giver samtykke til, at mine oplysninger kan anvendes sammen med de til medlemskabet
omfattede tilbud herunder ansøgte tilbud via forbundet.

Særligt samtykke
Dansk Artist Forbund kan få brug for at behandle oplysninger, der er defineret som
følsomme personoplysninger. Disse omfattes dette særlige samtykke, hvis ikke behandling er
omfattet af anden lovlig behandling. Der behandles ikke oplysninger, som ikke ligger inden
for formålsmæssigt forbundsarbejde, og forbundet beder ikke i almindelighed om
personfølsomme oplysninger fra mig som medlem. Det er mit ansvar ikke unødvendigt at
dele følsomme oplysninger med forbundet.

1

LO Plus administrerer på vores vegne din indmeldelse i LO Plus-ordningen og udsteder et fagforbunds- og
medlemskort til dig. Du kan læse mere om, hvordan LO Plus behandler dine personoplysninger i
privatlivspolitikken. LO plus - privatlivspolitik
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Jeg giver forbundet særskilt samtykke til at behandle personfølsomme oplysninger, som
forbundet modtager fra mig, i forbindelse med konkret sagsbehandling.
Som medlem af Dansk Artist Forbund giver jeg samtykke til, at forbundet sender mig
nyhedsmateriale og lignende samt relevante tilbud, som forbundet kan tilbyde mig. Jeg kan
til enhver tid framelde mig ved at kontakte forbundet via e-mail.

Samtykke til senere behandling af oplysninger
Korrespondance eller oplysninger, der opbevares hos forbundet, slettes efter forbundets
almindelige slettepolitik eller umiddelbart efter modtagelse. Jeg giver dog samtykke til
senere behandling af mine oplysninger, hvor forbundet har ret til at gemme oplysninger og
korrespondance som en samlet historik, indenfor formålet af fagforbundets behandling. Jeg
giver desuden samtykke til, at data, der opbevares som dokumentation, ikke slettes ved
udmeldelse af fagforbundet.

Mine rettigheder
Jeg er til enhver tid berettiget til at ajourføre mine oplysninger hos Dansk Artist Forbund.
Dansk Artist Forbund vil i visse tilfælde korrigere urigtige adresseinformationer via Post Nord
og for A-kassemedlemmer tillige via BFA. Jeg er til enhver tid berettiget til med en måneds
varsel at få indblik i de oplysninger som Dansk Artist Forbund har om mig i sine systemer. Jeg
er til enhver tid berettiget til at trække dette samtykke tilbage fra Dansk Artist Forbund. Jeg
accepterer, at dette vil kunne påvirke min status som medlem af forbundet, da det kan
begrænse eller umuliggøre behandling og forbundets mulighed for at repræsentere og
servicere mig. Jeg er til enhver tid berettiget til at få mine personlige oplysninger helt eller
delvist slettet hos Dansk Artist Forbund.
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