
Persondatapolitik for Vikingeskibsmuseets Venner  

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlings-

skik. Derfor har vi vedtaget denne persondatapolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler 

personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling. 

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime 

interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne 

formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det. 

Vikingeskibsmuseets Venner er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i 

overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Du kan altid kontakte foreningens kontaktperson for persondata, som er: Thomas Maarup, 

thomas@maarup.net. 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder dit navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. 

Foreningens medlemsregister indeholder desuden det enkelte medlems indmeldelsesdato, 

medlemsnummer, betalingsstatus, status for modtagelse af medlemskort og om evt. medlemskab af 

bådelaug. 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger er at behandle medlemsoplysninger – 

herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev samt evt. nødvendigt check ved adgang til museet 

og opnåelse af medlemsrabat, hvis medlemskortet ikke medbringes. 

Vikingeskibsmuseets Venner har indgået aftale med Vikingeskibsmuseet om at opbevare og behandle 

personoplysninger på foreningens vegne på en sikker måde. Vikingeskibsmuseet er ikke berettiget til at 

benytte dine oplysninger til andre formål end foreningens formål. 

Videregivelse af dine personoplysninger 

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden 

dit samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Ved udmeldelse af foreningen slettes alle kontaktoplysninger om det medlem, der udmelder sig. Ligeledes 

slettes kontaktoplysningerne pr. 1. juli på medlemmer, der ikke senest denne dato har fornyet 

medlemskabet for kontingentåret, der starter 1. april. 

Vi opbevarer visse oplysninger i anonymiseret form – fx postnummer – på medlemmer til statistik og 

lignende, så længe de har historisk værdi. 

Dine rettigheder 

Når vi behandler dine oplysninger, har du som følge af persondataforordningen en række rettigheder: 

- Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i 

denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt) 

- Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret) 

- Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse) 



- Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt) 

- Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring 

- Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et 

almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet) 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig 

til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, 

om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger. 

 

Godkendt 11. september 2018 


