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Som medlem af klubben behandler hævetagsklubben.dk, CVR 34789029, almindelige 
personoplysninger vedrørende dig. 

 
I  henhold til databeskyttelsesforordningen skal vi give dig en række oplysninger. Som 
medlem af Hævetagsklubben.dk accepterer man politik for persondata, herunder 
fotos, og anvendelse af hjemmeside. 

Denne persondatapolitik forklarer: 

 Hvordan vi  anvender hjemmesiden. 
 Hvilke personoplysninger vi har i foreningen, og hvordan vi behandler og sikrer dem. 

 
Persondata tilgås fra hjemmesiden www.hævetagsklubben.dk.  
 
Dine oplysninger opbevares på sikret netværk hos vores hostingselskab, med hvem vi har indgået 
en databehandleraftale. Vi bruger ekstern databehandler og webudbyder. Webudbyderen er 
databehandler. Dataansvarlig er Jakob Skou Andersen, skou-data, CVR 25719352, Juelsvej 25, 
8700 Horsens. I hævetagsklubben.dk er formanden dataansvarlig. 
 
Ved oprettelse af medlemskab udfylder medlemmerne selv, via hjemmesiden, medlemsdata og 
erklærer, man har læst klubbens vedtægter og persondatapolitik. Medlemmerne kan rette egne 
data. Alle bestyrelsesmedlemmer og webmaster har rettigheder til at rette medlemsdata. 
Bestyrelsen kan ændre persondatapolitikken og krav til medlemsdata og vil informere om dette på 
en mail til alle medlemmer.   
 
Hjemmesiden: 
Følgende områder er offentlig tilgængelige for alle: 
 

 Forsiden. 
 Om hævetagsklubben.dk. 

 Ture vi skal på. Deltageroplysninger dog kun for medlemmer. 
 Ture vi har været på. Deltageroplysninger dog kun for medlemmer. 
 Billeder fra ture. 
 Forum: Emne/overskrift. Selve indlægget kan kun ses af medlemmer.  

 
Øvrige områder er kun tilgængelige for medlemmer ved anvendelse af bruger-id og password. 
 
 
Foto: 
På ture og arrangementer tages der foto som lægges på hjemmesiden. Fotos er offentlig 
tilgængelige og kan deles med tredjepart. 
 
 



Registrerede personoplysninger for både for medlemmer/ægtefæller og samlevere: 

 Navn. 

 Adresse. 
 Fødselsdato.  
 Mailadresse. 
 Telefonnumre. 
 Vogn (mærke og model). 
 Hjemmeside. 
 Status for medlemskab (dato for indmelding) aktiv, ikke aktiv og medlemskab 

ønskes. 

Anvendelse og udveksling af persondata: 
Persondata er klubben medlemskartotek. 
Persondata kan udveksles med tredjemand i forbindelse med deltagelse på ture. 
Vi videregiver ikke medlemslisten til tredjepart.  

Kontaktinformation: 

 Oplyses af medlemmerne selv ved indmeldelse. 
 Ændringer foretages primært af medlemmerne, sekundært af 

bestyrelsen/webmaster. 

 Anvendes til intern kommunikation. 
 Deles med bestyrelse.  
 Bestyrelsens kontaktinformationer deles på foreningens hjemmeside. 

Medlemstatus: 
Deles med bestyrelse og revision i forbindelse med årsregnskab og generalforsamling. 

Sikkerhed: 
Kontaktinformation og medlemsstatus vedligeholdes af kassereren under iagttagelse af sædvanlige 
forholdsregler vedrørende sikkerhed. 

Bankoplysninger findes kun hvor det fremgår af indkomne betalinger på klubbens bankkonto. 

Sletning af persondata: 
Ved udmeldelse ændres status til "ikke aktiv medlem". Det er kun bestyrelsen/webmaster der kan 
se medlemmer med denne status. Data gemmes af hensyn til regnskabsdokumentation og 
klubbens historik. Persondata anonymiseres efter ordinær generalforsamling senest 5 år efter 
statusændring til "ikke aktiv medlem". 

Dine rettigheder: 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registrerede rettigheder, 
som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K., hvis 
du mener, at hævetagsklubben.dk ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med 
databeskyttelsesreglerne. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. 


