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PERSONDATAPOLITIK FOR SENIORKLUBBEN NESA
1 Generelt
1.1 Persondatapolitik Denne Persondatapolitik (”Politik”) er gældende for samtlige de
oplysninger, som du giver til os, og som vi indsamler om dig, som led i dit medlemsforhold. I
denne politik kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer
dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne
Politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, som du ikke kan
acceptere. På www.seniorklubbennesa.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende
version af persondatapolitikken.
2 Dataansvarlig
2.1 Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:
Seniorklubben NESA, Mariehøj 334, 2990 Nivå, Mobil 40581492. E-mail:
pefachpedersen@gmail.com
2.2 Den overordnede retslige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af
sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I
tillæg hertil kommer den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om
supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat
den 25. oktober 2017 (Vi afventer den danske lov).
2.3 Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt
mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til formanden på e-mail.
Ønsker om sletning, korrektion o. lign. bedes rettet til kassereren. Det skal bemærkes, at
sletning selvsagt vil medføre, at du ikke kan opretholde dit medlemskab.
3 Definitioner
3.1 Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretslige begreber:
Personoplysninger:
Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige
alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en
bestemt fysisk person.
Dataansvarlig:
Den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål
og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af dine personoplysninger.
Databehandler
Den fysiske eller juridiske person, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges
vegne.
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Behandling
Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af dine personoplysninger.
Særlige kategorier af Personoplysninger
Seniorklubben NESA indsamler ikke sådanne personoplysninger.
4 Formål med behandlingen af dine personoplysninger
4.1 Håndtering af personoplysninger. Når du er medlem hos os, er vi forpligtede til at
håndtere dine Personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du
efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som Seniorklubben NESA.
Dette gælder, når vi skal administrere dit medlemskab hos os.
5 De personoplysninger, som vi behandler om dig
5.1 Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:
5.1.1 Når du er medlem hos os, afgiver du/indsamler vi følgende almindelige
personoplysninger fra dig:
 Navn
 Adresse
 Postnummer
 By
 Telefon/Mobilnummer og
 E- Mailadresse
I foreningens medlemskartotek (elektronisk på regneark), registreres endvidere
 Betalingsstatus
 Ind- og udmeldelsesdato.
Desuden kan du vælge, at oprettet dig som medlem af vores lukkede Facebook-gruppe;
”NESA Klassik” https://www.facebook.com/groups/nesaklassik/
og vi får herved kendskab til dine Facebook oplysninger
5.1.2 Vi indsamler som udgangspunkt ingen ”Særlige Kategorier af Personoplysninger”
(følsomme oplysninger).
5.2 Vi indsamler endvidere ikke personoplysninger fra 3. mand om dig.
5.3 Vi har indgået ”databehandlingsaftale” med
Ikonet, Helsingørgade 21, 2. sal, 3400 Hillerød
angående driften af foreningens hjemmeside www.seniorklubbennesa.dk. Siden indeholder
ikke andre personoplysninger end fortegnelse over bestyrelsen og revisionens
sammensætning. Der kan dog i referater forefindes personnavnangivelser, ligesom der kan
forekomme fotos, der viser medlemmer ifm. arrangementer.
6 Cookies
6.1 På www.seniorklubbbennesa.dk gøres der ikke brug af ”cookies”.
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7 Sådan behandler vi dine Personoplysninger
7.1 Helt konkret bruger vi dine Personoplysninger til flere forskellige formål.
7.1.1 Er du medlem hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:
 kunne administrere dit medlemsforhold.
 kunne sende dig nødvendig information om dit medlemskab.
 kunne sende dig invitationer til foreningens arrangementer – herunder ”De Gule Sider”.
Dine persondata er kun tilgængelige for bestyrelsen for Seniorklubben NESA.

8 Dine rettigheder
8.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som
dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.
8.2 Indsigtsretten.
8.2.1. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke
oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål oplysningerne tjener, hvilke kategorier af
personoplysninger der måtte være, samt oplysninger om hvorfra oplysningerne stammer.
8.2.2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de oplysninger, som vi behandler om dig. Hvis
du ønsker en kopi af dine oplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til
pefachpedersen@gmail.com. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du udgiver
dig for (af sikkerhedsmæssige årsager).
8.3. Retten til berigtigelse
8.3.1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berettiget af os. Såfremt du
bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger vi har registreret om dig, opfordres du
til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
8.4. Retten til sletning
8.4.1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personlige oplysninger slettet af
os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag til at fortsætte
behandlingen, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan
fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Såfremt der påhviler os et retskrav (eksempelvis
regnskabsaflæggelse) vil oplysninger tidligst kunne slettes efter 5 år plus løbende år. Et krav
om sletning vil indebære en udmeldelse af Seniorklubben NESA, idet vi således ikke vil have
mulighed for at informere dig om klubbens arrangementer og/eller kontakte dig.
8.5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring.
8.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen til ”opbevaring”, fx hvis du
mener, at de oplysninger vi behandler om dig, ikke er korrekte. Et krav om begrænset
behandling vil også indebære en udmeldelse af Seniorklubben NESA, idet vi således ikke vil
have mulighed for at informere dig om klubbens arrangementer og/eller kontakte dig.
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8.6. Retten til dataportabilitet.
8.6.1. Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, du selv har givet os, udleveret i et
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse til en anden
dataansvarlig.
8.7. Retten til indsigelse.
8.7.1. Du har til enhver tid ret til af grunde der vedrører din personlige situation at gøre
indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af
vores legitime interesser.
8.8. Retten til at tilbagekalde samtykke
8.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til behandling af
personoplysninger, hvis du kontakter os på pefachpedersen@gmail.com
8.9. Retten til at klage
8.9.1. Du har til enhver tid at indgive klage enten til os eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5,
1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan bl.a. gives på
mail.dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.
9. Ændring i persondatapolitikken.
9.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om
ændringen ved dit næste besøg på vor hjemmeside www.serniorklubbennesa.dk, eller ved
udsendelse af information via din registrerede mailadresse.

