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Privatlivspolitik for Contento - foreningen for et aktivt selskabsliv 

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 
Foreningen ”Contento” er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i 
overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Du kan altid kontakte foreningens datakontaktperson via foreningens hjemmeside, som er den til enhver 
tid siddende kasserer for foreningen.  

Behandling af personoplysninger 
Registrering på foreningens mailliste 
· Tilmelding til foreningens mailliste kan ske på foreningens hjemmeside  
· På maillisten registreres kun e-mailadresse og profiltype (kvinde/mand/par) 
· Maillisten benyttes kun til udsendelse af nyhedsbreve og opdateringer om kommende arrangementer 

Registrering på foreningens medlems-, deltager- og venteliste 
· Registrering sker ved oprettelse af medlemskab og tilmelding til et konkret arrangement 
· Registreringen indeholder følgende data  

a. Seneste registreringsdato 
b. Deltagertype (Festdeltager/personale) 
c. Profiltype (kvinde/mand/par) 
d. Profilnavn 
e. Fornavn(e) 
f. Telefonnummer 
g. E-mailadresse 
h. Status for samtykke til fortsat opbevaring af persondata efter gennemført arrangement 
i. Eventuelle bemærkninger afgivet ved tilmelding der vedrører arrangementet 
j. Årstal for seneste deltagelse i et arrangement 
k. Årstal for det aktuelle arrangement 
l. Deltagerkategori, herunder værelsestype 
m. Betalingsstatus 
n. Indkvartering (bygnings- og værelsesnummer) 

 
· Registreringerne benyttes til indkaldelse til generalforsamling, fremsendelse af info-breve og 

forberedelse af arrangementer, herunder indkvartering samt bord- og teamplacering.  
· Ud fra registreringen generes en deltagerliste der offentliggøres for de øvrige tilmeldte til et 

arrangement samt generalforsamling. Af deltagerlisten fremgår kun profilnavn 
· Ud fra registreringen genereres navneskilte til brug ved et arrangement. På navneskilt fremgår kun 

profil- og fornavn 
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Følsomme personoplysninger 
Foreningen indsamler og behandler ikke personfølsomme oplysninger 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 
I det omfang vi behandler dine tilmeldings- og medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af 
foreningens berettigede og legitime interesser som er  
· At fremme det sociale samvær blandt voksne mennesker gennem tilrettelæggelse af arrangementer for 

særlige målgrupper 
· At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter 
· At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent, 

deltagergebyr mv. 
· At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter 
· At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende 

Samtykke 
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi 
indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine 
personoplysninger 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 
Tilmeldte til et event, vil ca. 4 uger før blive bedt om at fremsende en mail, med oplysning om fulde navn, 
adresse og telefonnummer, til den af brandmyndighederne påkrævede brandliste ved indkvartering. Når 
brandlisten er udfyldt og den samlede liste er fremsendt til afholdelsesstedet, slettes både de fremsendte 
mails med oplysningerne, og selve brandlisten. 

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden 
dit samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 
Alle registreringer gemmes på fjerndrev beskyttet med kode. Det er kun bestyrelsen der har adgang til 
medlems-, deltager- og venteliste samt mailliste. 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine din 
personoplysninger som medlem, deltager ved et arrangement eller til registrering på mailliste. 

Medlemmer 
Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt. 

Deltagere uden medlemskab 
Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter afholdelse af det arrangement du var tilmeldt til. 

Registrerede på maillisten 
Vi opbevarer oplysning om e-mailadresse og profiltype indtil du selv beder om at blive slettet fra listen. 

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, deltagere og registrerede på 
maillisten til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi. 

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 (som forening har vi oplysningspligt) 
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· 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 har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et 

almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet) 

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 foreningens 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. 


