
Privatlivspolitik for Foreningen Svend Gønge 
 

Indhold 
 

1. Indledning 
2. Dataansvarlig 
3. Dataansvar 
4. Behandling af personoplysninger 
5. Rettigheder 
Revidering af privatlivspolitikken 
 
 
 

1. Indledning 
 
Den fremadrettede datalovgivning fordrer, at Foreningen Svend Gønge efter 25. maj 2018 
vil overholde den af EU vedtagne persondataforordning. 
 
Foreningen vil blandt andet skulle kunne opfylde følgende: 
 

 Dokumentere hvilke personoplysninger vi behandler, og hvem vi evt. deler dem med. 

 Oversigt over behandlingsaktiviteter. 

 Oplysningspligt om behandlingsgrundlag, hvor længe oplysningerne behandles og mu-
ligheden for at klage til Datatilsynet. 

 Beskrive procedure og rutine for hvordan man f.eks. bliver slettet af foreningens regi-
ster. 

 Dokumentere hvilke kategorier af personoplysninger der behandles. 

 Procedurer som beskriver forholdsregler ved hackerangreb og rapportering. 
Kun indsamle de absolut nødvendige persondata, og ikke opbevare dem længere end nød-
vendigt. 

 
 
 

 
2. Dataansvarlig 
 

 
Dataansvarlig er den til enhver tid valgte bestyrelse, jævnfør foreningens vedtægter. Den 
juridiske enhed, som er ansvarlig for behandling af personoplysninger er: 
 
Foreningen Svend Gønge 
Svinøvej 42 
4750 Lundby 
 
4074 1870 
 
CVR nr.: 31722691 
 
Mail: jens@hallqvist.dk 
 
Hjemmeside: www.svend-goenge.dk 
 
 
 

mailto:jens@hallqvist.dk
file:///N:/FSG%20Arkiv/Stamoplysninger/www.svend-goenge.dk


3. Dataansvar 
 

Vi behandler personoplysninger, hvorfor vi har vedtaget denne privatlivspolitik. Den fortæl-
ler hvordan vi behandler personoplysninger til sikring af gennemsigtighed. 
 
Gennemgående for vor databehandling er, at vi behandler og anvender personoplysninger til 
bestemte formål. Her menes udsendelse af nyhedsbreve, særnumre og anden kommunikation 
med vore medlemmer. ⁎) 
 
Vi behandler og anvender kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyl-
delse af ovenstående formål. 
 

4. Behandling af personoplysninger 
 

Vi behandler følgende personoplysninger: 
 

Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer 
og  mail. 

Personoplysningerne er tillagt en høj grad af digital beskyttelse. Vi indsamler og opbeva-
rer derfor ikke andre personoplysninger, som f.eks. CPR-nummer. 

Personoplysningerne er indsamlet fra medlemmerne personligt, og i forbindelse med ind-
meldelse i foreningen. 

Personoplysningerne videregives ikke. 
For at kunne administrere og anvende personoplysningerne til foreningens formål ⁎) be-

handles disse på en privat computer. Denne er til enhver tid relevant sikkerhedsmæs-
sigt opdateret. 

Ved eventuelle hackerangreb eller andre sikkerhedsbrud vil foreningens bestyrelse tage 
stilling til en aktuel handleplan imod dette. 

Medlemmer, som ønsker udmeldelse skal rette henvendelse til sekretæren, svendgoenge-
poulsen@gmail.com, som herefter er ansvarlig for sletning af alle persondata fra for-
eningens register. 

 
 

5. Rettigheder 
 

 
Medlemmerne har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behand-
ler personoplysninger: 
 
Retten til at blive oplyst om behandling af data  

Retten til indsigt i egne personoplysninger  

Retten til berigtigelse  

Retten til sletning  

Retten til begrænsning af behandling  

Retten til dataportabilitet (udlevering af data)  

Retten til indsigelse  
 
Medlemmer i Foreningen Svend Gønge kan gøre brug af disse rettigheder, herunder gøre 
indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Se kontaktoplysninger øverst i 
dokumentet.  
Medlemmerne kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Da-
tatilsynet. 
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6. Revidering af Privatlivspolitikken 
 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer og justeringer i denne privatlivspolitik. 
Ved ændringer skal opdateringsdatoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. 
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig ved henvendelse til besty-
relsen og den vil også kunne findes på vor hjemmeside - www.svend-goenge.dk. 

Ved væsentlige ændringer vil medlemmerne modtage besked herom i forbindelse med ud-
sendelse af SN. 
 

Opdateret: 
24. maj 2018 
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