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PRIVATLIVSPOLITIK

for Erhvervsaktive Kvinder CVR nr. 30877888

Foreningen, som du er medlem af, behandler personoplysninger og har derfor vedtaget 

denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger vi behandler, samt 

hvordan vi behandler dine personoplysninger.

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

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

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

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

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DE DATAANSVARLIGE

Erhvervsaktive Kvinder er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger be-

handles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktpersoner, som er:  

Jette Haubro. Mail: je@cronwald.dk 

Mette Hammer Pedersen. Mail: mp@jsr-as.dk

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler følgende oplysninger på medlemmer.

Almindelige personoplysninger:  

Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, mailad-

resse, fødselsdato og arbejdsplads.

Her indsamler vi oplysninger fra: 

Vi får oplysningerne fra dig.

FORENINGENS FORMÅL MED BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er særligt:

• At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger.

• At det er nødvendigt for at opfylde dit medlemskab af foreningen.

ERHVERVSAKTIVE KVINDERS DATAANSVAR



Formålet med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

• Foreningens medlemshåndtering – herunder kontingentopkrævning, indkaldelse 

til generalforsamling, udsendelse af generalforsamlingsreferat og udsendelse af 

nyhedsbreve.

• Som led i foreningens aktiviteter.

• Administration af din relation til foreningen.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.

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

foreningens berettigede og legitime interesser, som er:

• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens pligter jf. vedtæg-

terne mv., herunder i forhold til generalforsamling.

• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning af og registrering af betaling af 

kontingent.

• Planlægning samt afholdelse af aktiviteter.

• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilleder en konkret aktivitet eller 

situation i foreningen.

SAMTYKKE

Foreningens behandling af dine personoplysninger baserer sig på et andet lovligt 

grundlag end samtykke.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Foreningen anvender tredjepartsleverandør af vores hjemmeside, som vil have adgang 

til og behandle dine personoplysninger på vegne af foreningen. Derudover videregiver 

foreningen ikke personoplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug 

for markedsføring.

OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Foreningen sletter dine personoplysninger hurtigst muligt efter, at dit medlemskab er 

ophørt.

DINE RETTIGHEDER

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række ret-

tigheder:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data (det er det, vi oplyser dig om i den-

ne privatlivspolitik)

• Retten til indsigt i egne personoplysninger

• Retten til berigtigelse

• Retten til sletning

• Retten til begrænsning af behandling

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

• Retten til indsigelse.



Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, 

ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitik-

ken.

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

ger, undersøger vi, 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.

REVIDERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik.

Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på foreningens hjem-

meside.


