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Juli 2018 

Privatlivspolitik for Fjand Sommerhusforening 

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Fjand Sommerhusforening (”vi” eller ”os”) håndterer dine 

personoplysninger.  

Privatlivspolitikken vedrører de personoplysninger, som du afgiver til os, når du melder dig ind i Fjand 

Sommerhusforening, som enten A og/eller B-medlem, når du modtager mails fra os og når du 

kommunikerer med bestyrelsen via elektroniske medier. 

Dataansvarlige: 

Bestyrelsen, personificeret med den til enhver tid sidende Formand og Kasserer, er ansvarlig for 

behandlingen af dine personoplysninger  

Indsamling og brug af personoplysninger 

Når du melder dig ind i Fjand Sommerhusforening, registrerer vi dit navn, din sommerhus- og privatadresse, 

din mailadresse og dit telefonnummer, således at vi kan sende mails til dig.  

Når du tilgår vores hjemmeside vil vores websystem registrere, hvordan du og andre brugere anvender 

vores website og udarbejder anonymiserede statistikker herover. Vi anvender ikke disse oplysninger. 

Hvis du ikke ønsker at modtage mails fra Fjand Sommerhusforening, kan du til enhver tid afvise dette ved at 

give os besked ved at sende en mail til fjandsommerhusforening@gmail.com med besked om at du ønsker 

at blive fjernet fra maillisten. Du kan i stedet tilgå informationer, som indkaldelse til generalforsamling og 

invitation til arrangementer via vores hjemmeside www.fjandsommerhusforening.dk eller Facebookside, 

https://www.facebook.com/Fjandsommerhusforening/ 

For at kunne besvare dine henvendelser og korrespondere med dig, opbevarer vi de personoplysninger, 

som du opgiver, når du er i kontakt med os, f.eks. via e-mail, brev, telefon eller sociale medier. det drejer 

sig om Navn, Adresser, e-mailadresse og evt. telefonnr. 

Behandlingsgrundlag 

Vi sikrer os altid, at vi har et fyldestgørende grundlag for at behandle dine personoplysninger. Når vi 

behandler dine personoplysninger som angivet i denne Privatlivspolitik, gør vi det på basis af et eller flere af 

følgende grundlag: 

En nødvendighed for at opfylde en aftale med dig, eller for at gennemføre foranstaltninger, der træffes på 

din anmodning forud for indgåelse af en aftale (fx at indsamle adresseoplysninger, således at vi kan sende 

dig kontingentopkrævninger, indkaldelser og indbydelser, samt information) i relation til Fjand 

Sommerhusforenings virke. 

En retlig forpligtelse, der påhviler os efter anden lovgivning (fx at opbevare fakturaoplysninger som krævet 

efter Bogføringsloven) 

Dit samtykke. Da vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at 
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tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. 

Hvem deler vi dine personoplysninger med 

Vi kan dele dine personoplysninger med medlemmerne af Fjand Sommerhusforening via den til enhver tid 

opdaterede adresseliste, som Generalforsamlingen ønskede, skulle være tilgængelig for medlemmerne af 

Fjand Sommerhusforening 

Offentlige myndigheder, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger 

Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjepart. 

Opbevaring af dine oplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne 

Privatlivspolitik og indtil du melder dig ud af Fjand Sommerhusforening. Dette sker på et Google drev under 

foreningens konto. 

Dine rettigheder 

Du har følgende rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger: 

Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. 

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine 

personoplysninger begrænset 

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på 

dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlinger foretaget inden 

tilbagekaldelsen af dit samtykke 

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt 

anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet) 

Du kan til enhver tid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet på 

https://www.datatilsynet.dk/  

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du 

f.eks. har ret til at få dine personoplysninger slettet med det samme, da dette kan afhænge af 

omstændigheder og gældende lovgivning i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.  

Hvis du er utilfreds med den måde, Fjand Sommerhusforening behandler dine personoplysninger på, kan 

du klage til os på fjandsommerhusforening@gmail.com. Du kan også til enhver tid indgive en klage til 

Datatilsynet på https://www.datatilsynet.dk.   

Ændring af denne privatlivspolitik 

Øverst i denne Privatlivspolitik kan du se datoen for den seneste opdatering. Vi vil løbende opdatere 

politikken i overensstemmelse med lovgivningen. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi sørge for at oplyse 

dette ved en synlig meddelelse på vores hjemmeside. 
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