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PRIVATLIVSPOLITIK FOR NIVÅ PINGVINERNE 

(Udformet den 1.5. 2018) 

NIVÅ PINGVINERNES DATAANSVAR 

Vi behandler personoplysninger og har derfor udformet denne privatlivspolitik, der kort 

fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en korrekt og 

gennemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til 

bestemte formål og ud fra legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der 

er relevante og nødvendige for at sikre de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, 

når de ikke længere er nødvendige. 

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE: 

Nivå Pingvinerne er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i 

overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 

 Kontaktperson (ansvarlig for medlemslister): Jens Barder 

 Telefon: 60194305 

 Mail: vjbarder@gmail.com 

 KONTAKTPERSON (kasserer): David Trier Frederiksen 

 Telefon: 21948934   

Mail: dt.frederiksen@gmail.com 

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER: 

Vi behandler kun følgende personoplysninger: 

o Almindelige personoplysninger: 

o Registreringsoplysninger, dvs. navn, adresse, indmeldelsesdato, 

telefonnummer, mailadresse 

HER FÅR VI OPLYSNINGERNE FRA: 

Vi behandler kun oplysninger, som vi har fået fra dig selv. 

FORENINGENS FORMÅL MED BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER: 

Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har en lovlig grund, dvs.: 

o Foreningens legitime interesser i at behandle dine oplysninger 

(interesseafvejningsreglen) 

Formål: 

o For at kunne oprette og ajourføre foreningens medlemsliste 

o For at kunne opkræve kontingent 

o For at kunne komme i kontakt med dig og give besked om foreningens 

arrangementer 
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VI BEHANDLER KUN PERSONOPLYSNINGER UD FRA LEGITIME INTERESSER: 

Når vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil 

denne behandling udelukkende være motiveret af legitime interesser som: 

o Håndtering af medlemsrettigheder ift. vedtægterne, herunder generalforsamling 

o Opkrævning og betaling af kontingent 

o Afholdelse af sociale arrangementer og aktiviteter 

o Brug af situationsbilleder, taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller 

situation i foreningen 

o Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine medlemsoplysninger til 

udgangen af det år, hvor du har udmeldt dig af foreningen. 

SAMTYKKE: 

Da vi kun behandler oplysninger, du selv har givet os, indhenter vi ikke yderligere 

samtykke til de formål, som er nævnt ovenfor. 

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER: 

Vi videregiver kun personoplysninger om dig til personer/institutioner udenfor foreningen 

i det omfang, det er nødvendigt for at få personlige koder til klubhuset. I den forbindelse 

indsendes medlemslister til Fredensborg Kommune. 

Vi rundsender medlemslister med personoplysninger internt i foreningen til alle 

medlemmer. 

DINE RETTIGHEDER:  

Efter persondataforordningen har du ret til: 

o Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 

o Retten til indsigt i egne personoplysninger 

o Retten til berigtigelse 

o Retten til sletning 

o Retten til begrænset behandling 

o Retten til udlevering af data 

o Retten til indsigelse 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder bedes du henvende dig til en af 

kontaktpersonerne, nævnt øverst. Hvis du henvender dig for at få rettet eller slettet 

oplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt. I givet fald ændrer eller sletter 

vi hurtigst muligt. 

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet. 

REVIDERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN: 

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i denne politik fra tid til anden. Ved 

ændring vil datoen øverst blive ændret. Den gældende privatlivspolitik vil være 

tilgængelig på vores hjemmeside. 

 


