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Dette dokument om behandling af personoplysninger (herefter ”Persondatapolitik”) beskriver,
hvordan Holmen Vandløbslav indsamler og behandler personoplysninger om dig.
Persondatapolitikken gælder for de personoplysninger, som du afgiver til os, herunder ved
henvendelse til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside, www.holmenvandlobslav.dk
Persondatapolitikken indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke personoplysninger der indsamles, og
hvilke rettigheder du har.
Holmen Vandløbslav er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har
modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:
Holmen Vandløbslav
CVR-nr.:
Fugledevej 16
4490 Jerslev Sj.
Tlf.: formand Jørn Jørgensen +45 40266042
E-mail: webmaster@holmenvandlobslav.dk
Hvilke personoplysninger behandler vi!
Hos Holmen Vandløbslav indsamler og behandler vi følgende oplysninger, når du besøger
vores hjemmeside:
□ Din IP-adresse
□ Din browser
□ Hvilke søgetermer du bruger på vores hjemmeside
Hos Holmen Vandløbslav indsamler og behandler vi følgende oplysninger, når du bliver medlem
eller deltager i arrangementer:
□ Navn på deltagere/medlemmer og kontaktpersoner hos medlemsvirksomheder
□ Adresse på medlemmer/virksomheder
□ Telefonnummer og e-mailadresse på medlemmer/kontaktpersoner eller deltagere.
Du har herudover mulighed for at give samtykke til at modtage materiale via e-mail, herunder i
form af nyhedsbreve, samt til at fremgå af deltagerlister.
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Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Formålet med at indsamle og behandle oplysninger i forbindelse med besøg på vores hjemmeside
er, at optimere din oplevelse som bruger på hjemmesiden, herunder sikre den korrekte opsætning
af hjemmesiden. Indsamlingen og behandlingen sker derfor for, at vi kan varetage vores legitime
Interesser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra f.
Formålet med at indsamle og behandle oplysninger i forbindelse med oprettelse af medlemskab og
deltagelse i arrangementer er, at vi herved kan opfylde den aftale som vi har indgået omkring
oprettelse af medlemskab eller deltagelse i arrangementer, jf. databeskyttelsesforordningens
artikel 6, litra b. Desuden er vi i henhold til bogføringsloven underlagt en forpligtelse til at opbevare
dine personoplysninger.
Hvis du har givet samtykke til at modtage materiale via e-mail eller til at vi må offentliggøre dit
navn på en deltagerliste, er behandlingsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra a.
Dit samtykke til modtagelse af materiale via e-mail eller til at fremgå af en deltagerliste kan til
enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte os på: webmaster@holmenvandlobslav.dk
Opbevaring af dine personoplysninger
Holmen Vandløbslav går højt op i at værne om dine personoplysninger, og der er derfor fore- taget
en række tekniske og organisatoriske tiltag for at sikre mod, at dine personoplysninger misbruges eller fortabes.
Oplysninger der indsamles og behandles ved besøg på vores hjemmeside opbevares i 5 år
Hvor der er sket betaling for deltagelse i arrangement eller lignende opbevarer vi som
udgangspunkt dine personoplysninger i en periode på 5 år + løbende år efter afholdelse på
grund af vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven. Ved medlemskab opbevares dine
oplysninger hele perioden for medlemskabet og i en periode på 5 år + løbende år efter ophøret af
medlemskabet.
Oplysningerne kan dog i nogle tilfælde opbevares længere, hvis det er nødvendigt for at overholde/
fastslå juridiske forpligtelser eller for at håndhæve vores aftaler. Vi vil ved længere opbevaring
lægge vægt på vigtigheden af oplysningerne sammenholdt med kategorien af oplysningerne,
når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.
Personoplysninger, der behandles på grundlag af dit samtykke, vil som udgangspunkt blive slettet,
når du trækker dit samtykke tilbage, medmindre der er et andet behandlingsgrundlag for behandlingen af personoplysningerne.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne er følgende:
□ Indsigtsret – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en
række yderligere oplysninger.
□ Ret til berigtigelse – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
□ Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet
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for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
□ Ret til begrænsning af behandling – Du har i 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 indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling
af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine
oplysninger til direkte markedsføring.
□ Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – 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.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk.
For at udøve dine rettigheder kan du kontakte os på webmaster@holmenvandlobslav.dk Enhver
henven- delse vil blive besvaret hurtigst muligt og såfremt muligt senest inden for 30 dage fra
henvendel- sen.
I forbindelse med en anmodning, vil vi bede dig om at bekræfte din identitet eller afgive yderligere
oplysninger. Vi kræver dette for at sikre, at det kun er dig, der har adgang til dine personoplysninger, og at de derfor ikke udleveres til en, der giver sig ud for at være dig.

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger, hvis du er utilfreds med behandlingen. Klage skal indgives til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Ændringer i persondatapolitikken
Holmen Vandløbslav er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne
persondatapolitik. Såfremt der sker ændringer i persondatapolitikken, vil du blive
orienteret herom ved dit næste besøg på vores hjemmeside, www.holmenvandlobslav.dk
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