
Information om beskyttelse af persondata under medlemskab af Kerteminde Vinterbadere. 

Behandling af persondata i tilknytning til dit medlemskab af Kerteminde Vinterbadere. 

Når du er medlem hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at vi er 

dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Denne information gælder for medlemmer af 

Kerteminde Vinterbadere.  

Under indmeldelsen behandler vi almindelige personoplysninger om dig. 

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig under medlemsskabet.  

Oplysninger, som vi har modtaget, da du blev medlem: Vi opbevarer disse oplysninger under dit medlemsskab for 

at dokumentere historikken i dit medlemsskab. Vi har under indmeldelsen registreret de personoplysninger, som 

fremgår af din ansøgning om medlemskab. Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, køn, 

telefonnummer, e-mail-adresse. Da vi ikke indhenter oplysninger om CPR nr. betegner vi oplysningerne som 

”Almindelige personoplysninger” Vi opbevarer elektroniske data I forbindelse med adgangskontrol i foreningen. 

Brug af fotos: Vi bruger situationsbilleder fra arrangementer i foreningen, hvor du kan optræde, f.eks. på 

hjemmesiden og Facebook i en periode efter et arrangement. Vi anvender databeskyttelsesforordningen som 

hjemmel for dette brug, da situationsbillederne har til formål at dokumentere foreningens historik. 

Opbevaring og sletning: De oplysninger, som vi har registreret om dig i forbindelse med dit medlemskab af 

Kerteminde Vinterbadere og under det løbende medlemsskab, slettes senest i det 6 år efter din udmeldelse, med 

mindre det er nødvendigt, at oplysningerne opbevares i længere tid. Dette kan eksempelvis være tilfældet ved 

restancer til foreningen. Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række 

rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig 

samt en række yderligere oplysninger.  

Ret til berigtigelse, artikel 16: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

Ret til sletning, artikel 17: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores 

almindelige generelle sletning indtræffer.  

Ret til begrænsning af behandling, artikel 18. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine 

personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle 

oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres 

gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine 

personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse 

personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.  

Ret til indsigelse, artikel 21. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af 

dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes 

rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  

Klage til Datatilsynet. Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. 
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