Kirken Ved Søerne
Luthersk Missions Frimenighed, Silkeborg

Medlemskab
Jeg ansøger hermed om medlemskab af Kirken Ved Søerne og tilslutter mig med min underskrift
menighedens vedtægter, som jeg er bekendt med.

Efternavn
For- og mellemnavn
Adresse:
Dåbsår og -dag
Sted / dato
Underskrift

Samtykkeerklæring vedr. behandling af personoplysninger:
Jeg har læst og underskrevet Kirken Ved Søernes Samtykkeerklæring (sæt kryds) ___________
(Samtykkeerklæring vedlægges underskrevet sammen med indmeldelsesblanketten her)

Udfyldes af Kirken Ved Søerne:
Optagelse i menigheden bekræftet den:

Formand:

Daglig leder:

Samtykkeerklæring
For frivillige i Luthersk Mission (LM) i Danmark
Til brug for behandling af
personoplysninger i forbindelse
med din frivillige tilknytning til
Kirken ved Søerne

S amt ykk e e rk læ ri n g v ed r ør e nd e b e h a nd l i ng a f p er s o no pl y sn i n ge r ,
i f or b i nd e ls e me d di n f r i vi l l ig e t i lk n yt ni n g t i K i rk en ve d S øe r ne .

Offentliggørelse af oplysninger
I forbindelse med din frivillige tilknytning til Kirken ved Søerne offentliggøres og behandles dine oplysninger
på følgende måde:

Hvad offentliggøres
Kirken ved Søerne kan offentliggøre følgende personlige oplysninger om dig:
Et portrætbillede af dig
Et situationsbillede af dig
Stillingsbetegnelse for din frivillige opgave i Kirken ved Søerne
Navnet på den by, du bor i
Dele af dit CV
Fødselsår
Din private adresse
Dit private telefonnummer
Din private e-mail adresse
Dine kontaktoplysninger og opgavebeskrivelse i Kirken ved Søernes koordineringsplan
Dit kandidatur til div. valg i Kirken ved Søerne
Din deltagelse i div udvalg og teams i Kirken ved Søerne
Din deltagelse i div. arrangementer, frivillige tjenester og kirkelige handlinger i Kirken ved Søerne
Deling af dit cpr.nr. til skat og Luthersk Mission vedr. økonomiske gaver
Deling af dit navn og medvirken ved kirkens arrangementer via elektroniske lydfiler/medier
Deling af dit navn på div. sociale medier i Kirken ved Søerne som fx e-mail, Facebook, messenger,
sms, mobileenheder mfl.

Hvor og hvordan offentliggøres det
Dine personlige oplysninger kan blive offentliggjort her:
Hvor

Hvordan

Kirken ved Søernes hjemmeside

Oplysninger omkring din frivillige tjeneste vil blive offentliggjort her.

Kirken ved Søernes adresseliste

Adresselisten udleveres til alle medlemmer og andre som er tilknyttet Kirken ved Søernes

Kirken ved Søernes trykte materiale

Kirken ved Søernes trykte materiale ligges frem til gratis uddeling, hvis du er med til at står for et arrangement eller hvis der
på anden måde er brug for at dit navn nævnes.
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Du kan blive nævnt i Kirken ved Søernes elektroniske information og
kommunikation

Kirken ved Søernes information og kommunikation udsendes
med løbende mellemrum, til alle der er tilknyttet Kirken ved
Søernes, hvis du er med til at står for et arrangement eller
hvis der på anden måde er brug for at dit navn nævnes.

Kirken ved Søernes koordineringsplan

Kirken ved Søernes plan for alle opgaver og ansvarshavende
ved arrangementer.

Oplysningerne vil blive offentliggjort og behandlet, så længe du har en frivillig tilknytning til Kirken ved Søernes, jf. Kirken ved Søernes privatlivspolitik.

Underskrift
Undertegnede giver hermed samtykke til, at mine personlige oplysninger behandles og opbevares i overensstemmelse med ovenstående.

Navn (blokbogstaver):
_______________________________________________________________________________

Dato:
___________________

Underskrift:
_____________________________________________________________

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for videregivelsen er dit samtykke, jf. artikel 9, stk. 2 (a) i EU’s persondataforordning. Du har
ret til at trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden ved at kontakte Kirken ved Søernes menighedsråd, hvor kontaktoplysningerne findes på kirkens hjemmeside.

Indsigtsgrundlag
Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig, ligesom du har ret til at
anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandlingen af dine oplysninger.

Klage
Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger. Dette gøres i første
omgang til Kirken ved Søernes menighedsråd, men du kan også klage til Datatilsynet.
Dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger er: Kirken ved Søernes menighedsråd
Kirken ved Søerne
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