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 Formand Niels Malta Rousing, Stationsvej 10, 5500 Middelfart, telf. 40406675 – e-mail: tovemalta@mail.dk 

 

Privatlivspolitik for Middelfart Efterløns- og pensionistklub. 

Vi behandler personoplysninger og overholder lovgivningen og principperne for god 

databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller, 

hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig 

behandling. 

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

klubbens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante 

og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og sletter dine oplysninger, når de 

ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det. 

 

Klubben er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger. 

Middelfart Efterløns- og pensionistklub er dataansvarlig, og den sikrer, at dine 

oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Du kan altid kontakte klubbens data-kontaktperson, som er: 

Formand Niels Malta Rousing, Stationsvej 10, 5500 Middelfart – telf. 40406675 eller 

via e-mail: tovemalta@mail.dk    

Klubbens CVR nr.: 32116027 – hjemmeside: efterloenmiddelfart.dk 

 

Behandling af personoplysninger.  

Klubben behandler følgende almindelige (ikke følsomme) personoplysninger: 

 

 

Middelfart Efterløns- og 

pensionistklub 

Vi bygger bro til socialt samvær 
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1. medlemsoplysninger: 

a. medlemsnummer 

b. navn 

c. adresse  

d. fødselsdag og -år 

e. telefonnummer 

f. mailadresse 

g. billeder. 

Ad. g. I forbindelse med de enkelte aktiviteter tages der et antal billeder, hvor 

formålet er at vise indholdet af aktiviteten eller en bestemt situation. Disse billeder 

kan indeholde personlige billeder af medlemmerne, som bestyrelsen mener ikke   

kræver den af billedes tilladelse. 

2. frivillige (hjælpende hånd) 

a. samme oplysninger som anført under punkt 1 medlemsoplysninger 

b. opgavetyper, jf. klubbens hjemmeside. 

Sponsorlisten, som vises på klubbens hjemmeside, vurderes ikke at indeholde 

personoplysninger, idet den alene indeholder firmanavn/navn på ejer og adresse. 

 

Indsamling af oplysninger. 

Klubben indsamler oplysningerne i forbindelse med oprettelse af dit medlemskab og 

efterfølgende efter klubbens anmodning. 

Du vil således altid være bekendt med, hvilke private oplysninger klubben er i 

besiddelse af. 

Klubben opsøger dit telefonnummer, hvis kontakt er påkrævet, og nummeret ikke er 

kendt i forvejen. 
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Klubbens formål med behandling af dine oplysninger. 

Klubben behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig 

grund (hjemmel). 

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om medlemmer og frivillige er: 

- at vi som klub har en interesse i at behandle dine oplysninger 

- at det er nødvendigt for, at vi kan forvalte dit medlemskab af klubben 

- at lovgivningen stiller krav til behandling af private oplysninger 

- at du har givet samtykke til, at vi må behandle dine oplysninger. 

Formålene med at behandle oplysninger om klubbens medlemmer er:  

- at klubben udarbejder medlemsoversigt og opkræver årligt 

kontingent for medlemskab 

- at klubben styrer deltagerliste til bestemte aktiviteter, hvor 

deltagerantallet er begrænset, eller hvor det er nødvendigt af hensyn 

til den pågældende aktivitets planlægning/gennemførelse 

- at klubben årligt i forbindelse med ansøgning om medlemstilskud til 

klubbens aktiviteter på forlangende skal kunne fremvise medlemsliste 

til kommunen. 

Medlemslisten er ikke offentlig tilgængelig, men antallet af medlemmer oplyses 

minimum på den årlige generalforsamling. 

Formål med at behandle oplysninger om klubbens frivillige er: 

- at vi kan koordinere og håndtere de frivilliges opgaver i klubben. 

- at der er grundlag for afgivelse af de årlige børneattester. 

Det bemærkes, at klubben ikke udfører opgaver eller aktiviteter, hvor bestyrelsen 

eller medlemmer og frivillige kommer i kontakt med børn og unge under 15 år. 

 

Klubben behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser. 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af 

klubbens berettigede og legitime interesser, som er: 



4 
 

- at håndtere dine medlemsrettigheder i henhold til klubbens 

vedtægter 

-  at du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af klubben 

herunder betale kontingent og deltagergebyr 

- at kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter 

- at kunne vise situationsbilleder af konkret aktivitet eller arrangement 

i klubben 

- at bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende. 

 

Samtykke. 

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end 

dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er 

nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet 

ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til 

enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

 

Videregivelse af dine personoplysninger. 

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for klubben – uden dit 

samtykke. 

Undtaget er forelæggelse af medlemsliste for kommunen i forbindelse med 

ansøgning om medlemstilskud til klubbens aktiviteter. 

Derudover vil hostmaster (administrator af klubbens hjemmeside) have adgang til 

lukkede sider på klubbens hjemmeside. De lukkede sider på hjemmesiden 

indeholder pt. alene de enkelte medlemmers mailadresse, som identificeres via 

medlemsnummer og navn. 

Det bemærkes, at hostmaster er medlem af klubben. 
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Opbevaring og sletning af dine personoplysninger. 

For såvel medlemmer som frivillige sletter vi oplysninger om dig senest et halv år 

efter medlemskab/frivillige arbejde er ophørt. 

Klubben opbevarer oplysninger – i anonymiseret form – på såvel medlemmer, 

frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi. 

 

Dine rettigheder. 

Når klubben behandler dine oplysninger, har du ifølge 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 nærværende privatlivspolitik 

- 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 flytte dine oplysninger, dvs. at klubben skal udlevere 

de oplysninger klubben har om dig er 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 klubben.  

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine 

personoplysninger, undersøger klubben, 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. 
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