
Vedr. EU´s Persondataforordning af 25. maj 2018 

Personoplysninger er enhver form for oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk 

person, f.eks. dine kontaktoplysninger. 
 
Vi behandler personoplysninger, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort 

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

gennemsigtig behandling. 
 
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de 

angivne formål, og vi sletter din markering som medlem i Lokalhistorisk Forenings 

medlemssystem, når du melder dig ud af foreningen.  

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 
Lokalhistorisk Forening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i 

overensstemmelse med lovgivningen. 
 
Kontaktperson: Foreningens formand 

Behandling af personoplysninger  
Vi behandler kun almindelige personoplysninger som medlemsnummer, navn, adresse, 

indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse.  
 
Her indsamler vi oplysninger fra 
Ved indmeldelse i foreningen oplyser du dit navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. 
Hjemmesiden hostes af Sammenslutningen af Danske arkiver, og for at registrere dig i 

Foreningens medlemskartotek som medlem af Lokalhistorisk Forening samt til det 

bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig for medlemsregistrering.  
 
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 
Vi benytter alene dine personoplysninger til at kontakte dig i forbindelse med invitationer til 

vore arrangementer eller generelle orienteringer. 
 
Vi benytter forenings markeringen i Djurslands Bank til opkrævning af kontingent. 
 
Samtykke 
Behandling af dine personoplysninger baserer sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. 

Vi indhenter derfor ikke dit samtykke. 
 
Videregivelse af dine personoplysninger 
I forbindelse med udsendelse af mails sker det via vores mailsystem. 

Dine rettigheder 
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler 
personoplysninger om dig: 
Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 

Retten til at kunne se dine egne personoplysninger på dine data  

Retten til udlevering af data i et almindeligt anvendt format 

Retten til indsigelse  
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at 

henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du på vores hjemmeside.  
 
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 
 
Vedligeholdelse af dine personoplysninger 
Du er selv ansvarlig for at dine personoplysninger er opdateret. 
 


