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Privatlivspolitik for Ågerup og Omegns Landsbyråd 

Oprindeligt Godkendt af bestyrelsen 22. maj 2018. Revideret af bestyrelsen 21. januar 2020 

 

Resumé  

Vi behandler kun almindelige personoplysninger for vores medlemmer: Navn, adresse, telefonnummer, e-
mailadresse, betaling af kontingent. 

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter 
din udmeldelse af foreningen. 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer eller andre foreninger. Vi benytter dog tredjepartssoftware  

til at udsende mails og nyhedsbreve til vores medlemmer, ligesom vi benytter tredjepartssoftware til at 

analysere brugernes adfærd på vores hjemmeside.  

Du kan til enhver til henvende dig til vores kasserer for at få oplyst, hvad vi har registreret på dig.  

 

Landsbyrådets dataansvar 

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

dan vi behandler dine personoplysninger. 

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 

Ågerup og Omegns Landsbyråd er dataansvarlig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overens-

stemmelse med lovgivningen og vores privatlivspolitik. 

Ansvarlig for beskyttelse af dataoplysninger: Landsbyrådets kasserer, jf. https://www.aaol.dk/bestyrelsen 

 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

1) Medlemsoplysninger:  

- Almindelige personoplysninger (Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, 
telefonnummer, e-mailadresse, betaling af kontingent) 

 
2) Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer og ledere af aktiviteter:  

- Almindelige personoplysninger:  
o Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse  
o Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen  

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  

mailto:Landsbyrådets
https://www.aaol.dk/bestyrelsen
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o Foto efter samtykke 
o CPR-numre, når det er påkrævet, fx af bestyrelsesmedlemmer ift. bankkonti og 

hvis vi skal indhente børneattester 
o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest 
o Oplysninger om bankkonto ved refusion af udgifter. 

 

Her indsamler vi oplysninger fra 

Normalt får vi oplysningerne fra dig, men evt. supplerer vi med oplysninger fra offentlige registre på nettet 
og fra tredjepartssoftware som giver oplysning om brugernes adfærd på vores hjemmeside. 

 

Brug af tredjepartssoftware 

 Google Analytics: 
Google Analytics giver os adgang til din adfærd på vores hjemmeside og Google Analytics indsamler 
data ved hjælp af cookies. Disse cookies indsamler informationer om din brug af vores hjemmeside, 
herunder din IP-adresse til tracking af din adfærd.  

 MailChimp: 
Vi benytter os af e-mailprogrammet MailChimp til at udsende nyhedsbreve og mails til vores med-
lemmer. Igennem MailChimp indsamler vi e-mailadresser, IP-adresser samt tidstempler, som an-
vendes til at sende relevante nyhedsbreve. 

 

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger for varetage Landsbyrådets medlemshåndtering, herunder udsendelse 

af nyhedsbreve og opkrævning af kontingent.  

Formål med behandling af oplysninger på bestyrelsesmedlemmer og ledere af aktiviteter:  

 Håndtering af disses hverv og pligter i foreningen 

 Opfyldelse af lovkrav 

 Udbetaling af refusioner og lignende. 

 

Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om foræl-

drene. 

 

Samtykke 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand 

til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores ud-

gangspunkt er 15 år.  
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Videregivelse af dine personoplysninger 

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre firmaer og foreninger end de nævnte. Bestyrelsens navn, 

adresse, tlf. og email fremgår af Landsbyrådets hjemmeside.   

Vi videregiver oplysninger om bestyrelsesmedlemmer i det omfang det efterspørges af fx banker og myn-

digheder.  
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Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Medlemmer: 

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til et år efter 

din udmeldelse af foreningen. Kassereren sikrer at udmeldte medlemmers data bliver slettet. 

Bestyrelsesmedlemmer og ledere af aktiviteter  

Vi vil opbevare dine almindelige personoplysninger (navn, adresse, tlf., mail, virkeperiode). I det omfang dit 
CPR-nummer er viderebragt til banker mv., opbevarer vi en kopi af korrespondancen.  

 

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  

• 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. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.  

Hvis du fx henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersø-

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

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet. 

 

Revidering af privatlivspolitikken  

Denne privatlivspolitik er vedtaget af bestyrelsen den 22. maj 2018. Den kan ændres ved en ny mundtlig 

behandling af bestyrelsen. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på 

www.aaol.dk. Ved væsentlige ændringer vil medlemmerne modtage få besked.   

 

 


