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Privatlivspolitik for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 
I forbindelse med dit medlemskab af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab behandler vi en række 

oplysninger om dig. 

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi 

behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om 

behandlingen af dine data, når du er medlem af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. 

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af 

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. 

Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til 

andre end beskrevet i denne privatlivspolitik. 
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Hvidovre Lokalhistoriske Selskab er dataansvarlig – kontaktinformation 

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har 

modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab kan kontaktes her: 

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab  

Hvidovre Kirkeplads 1 

2650 Hvidovre 

CVR-nr.: 31 676 363 

Telefon: 2423 0595 

Mail: jensfrj@gmail.com 

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er dit medlemskab af Hvidovre Lokalhistoriske 

Selskab. 

Dine oplysninger behandles for at kunne administrere dit medlemskab og servicere dig som medlem af 

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. 

Det omfatter: 

- Orientering om Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs aktiviteter eksempelvis i form af  

- nyhedsbreve 

- medlemsblade 

- opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent 

- opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende 

- hvis du som frivillig indtræder i Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs bestyrelse, i et udvalg eller en gruppe 

eller i et udvalg, kan dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og billede blive 

delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer og 

andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 

1) Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den 

aftale, der er mellem dig og Selskabet om et medlemskab af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab eller 

2) interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der 
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begrunder behandlingen i denne regel, er udøvelse af den aktivitet, som du selv har ønsket at 

deltage i, og som er nærmere beskrevet under formålet ovenfor. 

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler personoplysninger på: 

Medlemmer. 

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og 

kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse 

Deling af dine persondata 

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere: 

- Andre medlemmer af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, når det er nødvendigt for afvikling af en aktivitet 

(f.eks. har bestyrelsen adgang til deltagernes kontaktdata) 

 

Overførsel af persondata til modtagere i tredjelande 

Som udgangspunkt overfører vi ikke dine data til lande udenfor EU/EØS. 

Dog benytter Hvidovre Lokalhistoriske Selskab MailChimp til håndtering af nyhedsbreve. 

Såfremt vi behandler dine data i MailChimp, vil der kunne ske en overførelse af dine 

personoplysninger til lande udenfor EU/EØS. Oplysningerne overføres til MailChimp, Atlanta, 

Georgia, USA. Overførslen sker med grundlag i Privacy Schield ordningen, som MailChimp har 

tilsluttet sig. Du kan se mere her: https://kb.mailchimp.com/accounts/management/aboutmailchimp-the-

eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr 

Hvor får vi dine personoplysninger fra? 

Personoplysningerne behandlet af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab indhentes som udgangspunkt alene hos 

dig. 

Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er medlem hos os og af praktiske og administrative 

hensyn i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, 

eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til 

disse regler/formål. 

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 

oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Dine rettigheder: 



Hvidovre d. 5.11 2018 

4 

 

- Ret til løbende at få indsigt i, hvordan dine oplysninger behandles. 

- Ret til at få berigtiget urigtige data og begrænset behandlingen. 

- Ret til at få slettet data. 

- Ret til at kunne få udleveret dine data, så de kan overflyttes til anden udbyder (dataportabilitet). 

- Ret til at tilbagekalde samtykke. 

- Ret til at klage til Datatilsynet. 

6 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 

finder på https://www.datatilsynet.dk/. 

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata 

på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.  

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside og vil også blive 

sendt ud til orientering til alle 

medlemmer. 


