Medlemsoplysninger registreret i Frivilligcentret
Vi har brug for kontaktoplysninger til jer som forening for at kunne kommunikere med jer.

Oplysninger
De oplysninger vi har registreret på jer som medlem er følgende:
 Navn, personligt eller forening.
 Adresse, personligt eller muligvis forenings placering. Kan være udeladt.
 Mobil nr. til kontaktperson eller forening
 E‐mail til kontaktperson og meget gerne forening
 Beskrivelse efter eget ønske om foreningens virke områder og aktiviteter

Indsigt
Du kan til enhver tid bede om adgang til de oplysninger vi har på dig ved henvendelse til Frivilligcentret via
kontakt@fcmf.dk eller tlf. 61 51 38 68
Eller du kan selv kontrollere ved opslag på din forening via https://www.fcmf.dk/medlemmer/medlemmer

Brug af oplysninger
Frivilligcentret bruger alene oplysningerne i forbindelse med kontakt til jer som forening.
Frivilligcentret fortæller gerne om jeres eksistens, når der spørges til muligheder i jeres virkeområde over
for borgere i nærområde og Mariagerfjord Kommune.
Frivilligcentret udleverer ikke lister over kontaktoplysningerne til andre, og aldrig til kommercielle parter.

Placering af kontaktoplysninger
Som medlem vil vi gerne reklamere med jeres virke, hvilket sker via vores hjemmeside.
https://www.fcmf.dk/medlemmer/medlemmer er en oversigt over vores medlemmer.
https://www.fcmf.dk/socialvejviser er en liste over de foreninger/grupper der virker med sociale tilbud.
Er foreningen en social forening, vil den automatisk stå med kopi af data i Socialvejviseren.

Nyhedsbrev
Frivilligcentret kan med mellemrum udsende nyhedsbrev til medlemmerne, eller tilbud om kursus/aktivitet
som findes relevant for jeres virke. Kursustilbud vil typisk komme fra Center for frivilligt Socialt arbejde, og
aktivitets tilbud fra Frivillligcenter eller kommunen.

Sletning/rettelse
Du kan som medlem til enhver tid selv anmode om sletning, eller rettelse af de registrerede oplysninger.
Hvert år vil der blive opkrævet kontingent med henvisning til evt. rettelse af registrerede oplysninger.

Opfordring
Foreningen opfordres til at oprette en forenings e‐mail, som kan videresende mail til personlig mailadresse.
Det gør det lettere ved skift af kontaktperson, og såfremt der går SPAM i mailboksen. Brug eks. G‐mail.
Spørg Frivilligcentret som gerne er behjælpelig.
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