Frivilligcenter Helsingør

Hvem har vi opl. om

Ansatte
Frivillige, herunder
husråd
Bestyrelsen
Medlemsforeningers
formænd
kontaktperson
Henvendelsesskemaer
Deltagere i arrange
menter
Tovholdere
Deltagere i
Selvhjælpsgruper
Følsomme
Modtagere af åben
rådgivning, SOS
gældssanering.
Følsomme

Regnskab/bogholderi

Oversigtover oplysninger om personer

Hvad ved vi
Navn, adresse,
telefon/mobil, cpr,
pensionskasse, lønbeløb,
skat, a-kasse evt. email
Navn, adresse,
telefon/mobi, email
Navn, adresse,
telefon/mobil email
Navn
Navn, adresse,
telefon/mobil/email
Navn, adresse,
telefon/mobil/email
Navn tlf email
Navn, tlf/mobil
Navn, adresse,
telefon/mobil/email

Papir Opbevares:

Aflåst Digitalt Krypt. Opbevares

mappe i aflåst skab,
lederkontor

Slettes

Danløn og Economic (databeh.aftaler er
OK) og i ansattes, leder+formands mails
på one.com og private pc, + smartphones ja

ja

ja

Nej

ja

nej

ja
ja

hos os alle i FCH- adm
ja
Liste i mapper, i referater mv i
fch og privat
ja
plakaterne
ja

ja
ja

nej
nej

på pc, fællesdrev server
ja
Liste i mapper, i referater mv i fch, privat
pc og mobilers kartoteker
ja
på FCH www, Insta og FB
ja

ja

Medlemsmappe

ja

ja

nej

på FCH server, pcskrivebord, alle + jm pc, ja

ja
ja

Medlemsmappe
Mappe i aflåst skab

ja
ja

ja
nej

nej
nej

på FCH server, pcskrivebord, alle + jm pc ja

ja

løst papir

ja

ja

ja

i mappe

ja

ja

ja

ja

hos tovholdere og Louise
Henvendelsesskemaer,
relevant materiale i mapper.
Rejseholdsopl skal afleveres i
FCH samme dag

ja

Bilagsmapper i reol + gl i aflåst
skab 1.sal mv

ja
ja

Navn, adresse,
tlf/mobil/email og gruppe ja

Navn, adresse,
telefon/mobil/email
Navn, adresse,
telefon/mobil, cvr,
bankopl evt. cpr

2018

FCH www kalender

ja

Nej

på FCH server, pcskrivebord, alle+ jm pc

ja

ja

Nej

I excell på FCH server,

ja

ja

ja

nej

SOS pc, i aflåst skuffe

ja

ja

ja

nej

i Economic

ja

Se side 2 med mange spørgsmål, som vi søger at få besvaret snarest muligt.
Jytte Mejnholt
15-05-2018
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HUSK:
Ansatte og formand med hjemmeadgang til FCH server, har adgangskoder
Obs for oplysninger i private pc/iPads, mails, outlook mv herunder tidl. Leders. Husk ind-og udbakker, slettede filer mv, papirkurv
Printerhukommelserne + alle drev på pc i FCH og relevante private
FCH servere, børneattester mv, Mailinglister, Gruppe/distributionslister
Backup fil på harddisc hos formand

Jytte Mejnholt
15-05-2018
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