Sak 10.3

Samtykke til utlevering av medlemsinformasjon til Maritim

Arendals Seilforening inngikk høsten 2017 en samarbeidsavtale med Maritim som sikrer
medlemmene gode rabatter med tanke på innkjøp av utstyr til seiling.
http://asf.no/2017/09/ny-samarbeidspartner-for-arendals-seilforening/
Arendals Seilforening og Maritim ønsker at dette skal være en eksklusiv avtale for medlemmene i
Arendals Seilforening, og for å gjøre de enklere å holde rede på hvem som er medlem så ønsker
Maritim å legge dette inn i systemet sitt, slik at alle som er medlem i Arendals Seilforening får opptil
20% rabatt på ulike produkter hvis de er medlem. Maritim ønsker også å sende ut nyhetsbrev 2-3
ganger i året på e-post, gjerne med egne medlemstilbud rettet mot medlemmene i Arendals
Seilforening.

Medlemmene kan enkelt melde seg av nyhetsbrevet som blir sendt ut, hvis de ikke ønsker å motta
nyhetsbrev. (Se utklipp under for hvordan nederste del av alle våre nyhetsbrev ser ut. Man trykker på
linken og melder seg av).

I tråd med den nye personvernforskriften som trer i kraft i mai 2018 så krever i utgangspunktet all
utlevering av personlig informasjon aktivt samtykke fra de det gjelder. En virksomhet kan imidlertid
behandle personopplysninger uten samtykke hvis man vurderer at det er upraktisk og
uhensiktsmessig. Den berettigede interessen må være lovlig, klart definert på forhånd, reell og saklig
begrunnet i virksomheten. Denne vurderingen vil alltid være skjønnsmessig, og vurderingen vil kunne
slå ulikt ut fra sak til sak. Derfor er det virksomheten selv som i første omgang må foreta denne
vurderingen.
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/overordnet-om-rettigheter-ogplikter/samtykke/kan-man-behandle-uten-samtykke/

Hensikten i dette tilfellet er å gjøre det enkelt for medlemmene i Arendals Seilforening å benytte seg
av et medlemstilbud, slik at det ikke blir for mye arbeid å administrere hverken for medlemmene er
for medlemsansvarlig i Arendals Seilforening. I utgangspunktet så ønsker kun Maritim lister med
navn og e-postadresser fra Arendals Seilforening, og ikke sensitiv informasjon.

Det skal likevel være mulig for medlemmene i Arendals Seilforening å enkelt reservere seg mot
ordningen.

Følgende tekst vil derfor bli innarbeidet på fakturaen som sendes ut hvert år i forbindelse med
innkreving av kontingent:

Forslag til vedtak:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å videresende medlemslister med navn og e-postadresse til Maritim.
Årsmøtet forutsetter imidlertid at det er enkelt å reservere seg, og at ordningen evalueres
fortløpende av det sittende styret.

