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Privatlivspolitik for Skjern-Egvad Museumsforening 

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god 
databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi 
behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling. 

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. 

 
Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger 
 

Skjern-Egvad Museumsforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger 

behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Du kan altid kontakte vores data-kontaktperson, som er: 
 

Kontaktperson: Børge Østergaard Hansen 

Adresse: Lærkevænget 11, Rækker Mølle, 6900 Skjern 

CVR: 39698250 

Telefonnr.: 21423260 

Mail: mail@museumsforeningen.dk 

Hjemmeside: www.museumsforeningen.dk 
 
Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

Medlemsoplysninger: 
Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. 

 Skjern-Egvad Museumsforenings formål med behandling af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med medlemsregistrering og bruger dem 

 

 ved opkrævning af medlemskontigent, 

 ved udsendelse af indbydelse til at deltaget i udflugter, 

 til information om foredrag, øvrige aktiviteter og arrangementer og 

 til øvrige relevante informationer. 
 
 

Bestyrelsesoplysninger: 
Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. 

 Skjern-Egvad Museumsforenings formål med behandling af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med bestyrelsesregistrering og i forbindelse med 
information om: 

 

 planlagte bestyrelsesmøder/generalforsamling, 

 referat fra mødeaktiviteter i bestyrelse/udvalg, 

 planlægning af foreningens arrangementer og 

 øvrige relevante informationer i relation til Ringkøbing-Skjern Museum, foreningens 
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pengeinstitut og offentlige myndigheder. 
 

Øvrige personlige oplysninger: 
De oplysninger, vi kommer i besiddelse af ifm. aftale med foredragsholdere, kontakter ifm. med 
udflugtsarrangementer og lignende, vil ligge på hjemmesidens server, hvortil der kun er adgang for 
bestyrelsens medlemmer. Oplysninger vil blive slettet løbende efter endt aftale med de aktuelle 
personer og vil aldrig blive udleveret til 3. part. 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser. 
 

Samtykke 

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det på grundlag af dit samtykke ved indmeldelse i Skjern-

Egvad Museumsforening. 

 
Videregivelse af dine personoplysninger 

Vi videregiver IKKE oplysninger om dig til 3. part. 

 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

 
Medlemmer: 2 år efter seneste medlemsbetaling af kontingent eller udmeldelse, markeres oplysningerne 
historiske. 

 
Bestyrelsesmedlemmer: Vi historiemarkerer dine oplysninger senest et år efter udtræden. 

 

Dine rettigheder 

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder: 

 Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det, vi oplyser dig om i 
 denne privatlivspolitik. 

 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret). 

 Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse). 

 Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt). 

 Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring. 

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 privatlivspolitikken. 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, 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. 
 
 

Revision af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os ret til at ændre Skjern-Egvad Museumsforenings privatlivspolitik. Når vi ændrer 

privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du 

modtage meddelelse herom. 

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside: 
www.museumsforeningen.dk 

https://www.datatilsynet.dk/

