
 
 

Privatlivspolitik for MOTION & SAMVÆR, Auning 

Seneste ændring i privatlivspolitikken: 31. 01.23 

 

MOTION & SAMVÆR`s  dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvor-
dan 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 personoplysninger, der er relevante og nødven-
dige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.  

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

MOTION & SAMVÆR er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstem-
melse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 
Formand: Karen Lyngbye    
Vestervænget 20, 8963 Auning                                                                             
CVR: 32897665 
Mobilnr.: 40 50 15 54 
Mail: karen.lyngbye@gmail.com 
Website: http://auningby.dk/motion & samvær/ 

 
Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger : 

Medlemsoplysninger omhandler kun følgende almindelige personoplysninger:  
- Navn, adresse, mobil/telefonnummer, årgang og e-mailadresse  
- Oplysninger om indmeldelses- og betalingsdato 
 

Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer: registreres som almindelige medlemmer samt oplysning om tillids-
poster i bestyrelsen (formand, kasserer, medlemsrepræsentanter og suppleant). 

Oplysninger om instruktører: registreres som almindelige medlemmer med kontaktoplysninger som 
adresse, tlf.nr. og e-mail. 

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, registreres ikke.  

 

Her indsamler vi oplysninger  

Normalt får vi oplysningerne fra dig.                                                                                                                                
I nogle tilfælde kan adresse og telefonnr. hentes i Lokalbogen, Norddjurs. 
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Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger udelukkende til medlemsregistrering og opkrævning af kontingent.  
 
Vi behandler bestyrelsesmedlemmernes personoplysninger, for at medlemmer nemt kan kontakte forenin-
gens ledelse. 
 
Videregivelse af dine personoplysninger 

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre.   

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Af praktiske og administrative hensyn vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 2 år efter kalenderåret 
for din udmeldelse af foreningen. 
 

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 personoplysninger, under-
søger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som mu-
ligt. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

Revidering af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer 
vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være 
tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.    

 

 

 


