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Fortegnelse over behandlingsaktiviteter samt privatlivspolitik i:  

Den Selvejende Institution Vonge-Kollemorten Hallen 

CVR nr. 10 70 71 37 

Privatlivspolitik                           d. 5.8.2018 

Foreningens dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan 

vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og 

ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige 

til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.  

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

Bestyrelsen for Vonge-Kollemorten Hallen, er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i 

overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger findes på vores hjemmeside under fanen bestyrelser, og er altid foreningens kasserer og 

formand, vi henviser til www.ønif.dk  

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

1) Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer/udvalgsmedlemmer:  

- Almindelige personoplysninger:  
Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse  

2) Oplysninger om halpassere:  

- Almindelige personoplysninger: 
Kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse, evt. telefonnummer 

3) Oplysninger om lejere af hal, cafeteria mv. 

- Almindelige personoplysninger: 
Kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse, telefonnummer, evt. adresse 

4) Oplysninger om ansatte 

- Almindelige personoplysninger: 
Kontaktoplysninger som navn, adresse, cpr.nummer til lønudbetaling 

 
Her indsamler vi oplysninger fra 

Vi har oplysninger fra halpasserlisten, som revideres årligt, desuden fra personer der ønsker at leje facilite-
terne, samt deltagere i bestyrelsen 

Desuden ganske få personers oplysninger i forhold til lønudbetaling, givet ved ansættelsens start. 

I nogle tilfælde kan der være andre kilder: 

Vi har i sjældne tilfælde billeder på hjemmesiden 
 
Billeder med personer på er oftest taget ved fællesarrangementer. 
 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

http://www.ønif.dk/
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Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.  

Lovlige grunde til behandling er særligt:  

• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger som hjælper i hallens 
cafeteria 

• At det er nødvendigt for at komme i kontakt med dig 

• Vi skal betale løn (rengøring) 

• Behandling med samtykke (i specielle tilfælde) 
 
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 
Vi anvender dine medlemsoplysninger i følgende sammenhænge: 

• Håndtering af din deltagelse på halpasserplanen  

• Afholdelse af sociale arrangementer (sjældent) 

• Brug af situationsbilleder, der afbilder en konkret aktivitet (sjældent) 

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige oplysninger også i en periode 

efter du ikke er på halpasserplanen/er ansat (en del kommer på listen igen) 

• Udlejning faktureres iht. bogføringsloven og gældende lovgigning 

Samtykke 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. 

Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine person-

oplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.  

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det 

tilbage ved at give os besked om det.  

Videregivelse af dine personoplysninger 

Der laves halpasserplan, hvor navne fremgår, denne sendes pr. mail med diverse opdateringer, det er således 

kun navne, der er synlige, samt evt. mailadresser, dette af praktiske årsager, da halpassere skal kunne kon-

takte hinanden. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophør på halpasserplanen og i overensstemmelse 
med følgende kriterier: 

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige oplysninger i op til 3 år efter 
kalenderåret for dit ophør på halpasserplanen, flere kommer af/på løbende 

• Billedmateriale gemmes uendeligt, da det vurderes at have historisk interesse 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om 

dig: 

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 

• Retten til indsigt i egne personoplysninger 

• Retten til berigtigelse  

• Retten til sletning  
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• Retten til begrænsning af behandling 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig 

til os. Vores kontaktoplysninger finder du på vores hjemmeside. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, under-

søger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Revidering af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil 

datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgæn-

gelig på vores hjemmeside.  

Vi behandler data på følgende måde: 

1. Hvem har ansvaret for databeskyttelse 
i foreningen? 

Formand og Kasserer jf. liste på over bestyrelsen på 
www.ønif.dk  

2. Hvad er formålene med behandlingen? a) Varetagelse af halpasserplan 
b) Udlejning af faciliteter 
c) Udbetaling af løn 
d) Bestyrelsesoversigt  

3. Hvilke personoplysninger behandler vi? Almindelige personoplysninger:  
a) Navn 
b) Mailadresse 
c) Telefon 
d) Adresse 
e) CPR -nummer (kun vedr. lønudbetaling) 

4. Hvem behandler vi oplysninger om? Der behandles oplysninger om følgende kategorier af 
registrerede personer:  

a) Halpassere 
b) Bestyrelsen 
c) Ansatte 

5. Hvem videregives oplysningerne til? a) E-mail sendes med halpasserplan 

6. Hvornår sletter vi personoplysninger i 
foreningen?  

Vi opbevarer almindelige personoplysninger i 
op til 3 år efter tilhørsforholdets ophør.  

7. Hvordan opbevarer vi personoplysnin-
ger i foreningen?  

Oplysninger om personer opbevares primært på lister 
over halpassere, derudover via indbetalinger for leje 
af faciliteter. 
Listerne findes på hjemmeside, og udleveres til samt-
lige halpassere via mail. 
Mailadresser opbevares af ansvarlig for udlejning, som 
ses på hjemmesiden under bestyrelser. 

8. Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud 
på persondatasikkerheden? 

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bli-
ver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitte-
ret, drøfter bestyrelsen eventuel anmeldelse til poli-
tiet og til Datatilsynet.  
Vi logger alle uregelmæssigheder på en liste. 

9. Hvad kan vores IT-system, og har vi 
tænkt databeskyttelse ind i vores IT-sy-
stemer? 

Vores oplysninger forefindes på computere tilhørende 
bestyrelse og udvalg, som sørger for den fornødne sik-
kerhed. 

 

http://www.ønif.dk/

