
Privatlivspolitik for Fællesforeningen for Kaldred ferieby.

Denne version af vores privatlivs politik er sidst opdateret d. 26/11-2018 

Data ansvar for Fællesforeningen for Kaldred Ferieby

Vi behandler personoplysninger og har derfor denne privatlivspolitik, der kort fortæller
dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig
behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til
bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun perso-
noplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi
sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Foreningen for Kaldred ferieby er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysnin-
ger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Den for perioden valgte Formand 

Mail: info@faellesforeningenkaldred.dk

Website: www.faellesforeningenkaldred.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger.:

1) Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeningerne: 
-  Almindelige  Kontaktoplysninger  som er  navn,  adresse,  telefonnummer  og
eventuel e-mail adresse. 

Her indsamler vi oplysninger fra

Oplysningerne bliver normalt  leveret til os af den til enhver tid siddende bestyrelse i
medlems foreningerne. 
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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 indsigt i egne personoplysninger

• Retten til berigtigelse 

• Retten til sletning 

• Retten til begrænsning af behandling

• Retten til dataportabilitet (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 øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine per-
sonoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald
ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid klage til en databeskyttelses tilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til an-
den. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver
tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.
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