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Privatlivspolitik
for

Modeljernbaneklubben DrejeSKIVEn

Dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyt-
telsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi sikrer, at dine personoplysninger 
behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Bestyrelsen er dataansvarlig.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Formand Gert Pedersen

Holstebrovej 22
      7800 Skive

        Mobil  29251622

Klubadresse: Slotgade 5, 7800 Skive

CVR: 33444672

Telefonnr.: 92430805

Mail: mjbk.skive@gmail.com

Website: www.mjbk-skive.dk.

Behandling af personoplysninger

Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi 
dig om, hvilke data vi behandler og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom 
på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger. Det betyder i praksis, at du 
henvises til denne privatlivspolitik.

De data, vi anvender, kan i relevante sammenhænge omfatte:

Almindelige personoplysninger: 
• Stamoplysninger, herunder medlemsnummer, navn, adresse, 

mailadresse, telefonnummer. 
• Betalingsoplysninger, herunder i visse situationer bankoplysninger.

Indsamling og behandling af personoplysninger

Vores databehandling/dataopbevaring omfatter kun de oplysninger du vælger at 
give os.

http://www.mjbk.dk/


Vi behandler dine data i forbindelse med følgende formål:

• Information via vores hjemmeside og sociale medier
• Administration af din relation til os
• Opfyldelse af lovkrav
• Gennemførelse af og udbredelse om klubbens virke, aktiviteter, messer, 

events og kurser m.v., bl.a. ved brug af fotos og videooptagelser.

Vi afvejer dine og vores interesser.

I det omfang vi behandler almindelige personoplysninger om dig, som ikke er 
lovpligtig for os at behandle, indhentes dit samtykke forlods.

Vi behandler kun relevante personoplysninger.

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de 
formål, der er defineret ovenfor. 

Vi behandler kun nødvendige personoplysninger.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige 
i forhold til at opfylde det fastsatte formål.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger.

Vi kontrollerer på dit initiativ, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er 
urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger 
løbende.

Sletning af personoplysninger.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det 
formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine 
data. 

Når vi ikke længere har behov for at behandle dine personoplysninger aktivt, f.eks. 
fordi du udmelder dig af klubben, slettes dine personoplysninger snarest muligt og 
senest et år efter udmeldelsen. 

Videregivelse af personoplysninger.

Hvis vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. 
til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine 
data vil blive brugt til. 

Du kan frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed, som er omfattet af 
markedsføringsloven.

Sikkerhed

Beskyttelse af personoplysninger.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser 
og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, 
gå tabt eller mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får 
adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af klubbens 
medlemmer, der behandler følsomme personoplysninger og data.

For at undgå datatab tages løbende back-up af vores datasæt.   



I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for ID-tyveri, 
økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig 
om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de 
stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi 
opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager data om dig, i det 
omfang vi videregiver data.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til formanden. Vores 
kontaktoplysninger finder du ovenfor. 

Rettelse eller sletning af personoplysninger.

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du 
ret til at få dem rettet.  

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du 
mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi 
indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, 
hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen 
eller andre retlige forpligtelser.

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

Revidering af privatlivspolitikken 

Betyrelsen har ret til løbende at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. 

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid 
gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på klubbens hjemmeside: 

www.mjbk-skive.dk/privatlivspolitik.

Bestyrelsen / 24.10.2018. 

http://www.mjbk-skive.dk/privatlivspolitik

