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Persondatapolitik  
for  

Ørsted Forsamlingshus 

Ørsted Forsamlingshus’ dataansvar 

Ørsted Forsamlingshus er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som 
andelshaver (medlem) eller gæst gør brug af Ørsted Forsamlingshus, og de services der tilbydes.  

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, derfor beder vi heller ikke om personnummer.  

§ 1 – Behandling af personoplysninger: 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

1. Andelshavere (medlemmer) – Når du bliver andelshaver (medlem) af Ørsted Forsamlingshus, 
indsamles almindelige personoplysninger om dig til administrationen heraf. Det vil være navn, 
adresse og indmeldelsesdato. 

2. Udlejning (lejer) – I forbindelse med leje af Ørsted Forsamlingshus indsamles almindelige 
personoplysninger om dig, kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-
mailadresse og lignende. 

3. Henvendelser – I forbindelse med konkrete henvendelser fra dig, vil vi også behandle 
personoplysninger om dig til besvarelse af din henvendelse, det vil dog være begrænset til 
almindelige kontaktoplysninger, navn, telefonnummer og evt. e-mailadresse. 

 

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for 
eksempel ved oprettelse i andelsbogen, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af lejeaftale med 
Ørsted Forsamlingshus. 

§ 2 – 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 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.  

§ 3 – Videregivelse af dine personoplysninger: 

Videregivelse vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, 
som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med leje, deltagelse i et arrangement og oprettelse af 
andelshavere (medlemmer). 
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§ 4 – Opbevaring og sletning af dine personoplysninger: 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine 
personoplysninger som andelshaver (medlemmer) eller lejer. Vi har tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, 
offentliggjort, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab eller i øvrigt behandles i strid med 
lovgivningen. Sikkerhedsforanstaltningerne bliver løbende revideret for at sikre en rimelig sikkerhed for 
dine persondata. I praksis er det ikke muligt at etablere 100% sikkerhed og vi kan derfor ikke 
garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå 
vores sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysninger.  

§ 5 – 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 på hjemmesiden under ”kontakt”.  

Hvis du f.eks. henvender 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 altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

§ 6 – Revidering af persondatapolitikken: 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved 
ændringer vil datoen øverst i persondatapolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende 
persondatapolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside (ørstedforsamlingshus.dk) 

§ 7 – Oplysninger på den dataansvarlige: 

Ørsted Forsamlingshus er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i 
overensstemmelse med lovgivningen.  

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik 
eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig. Du kontakter blot den til enhver tid 
værende bestyrelsesformand. 

Kontaktoplysninger: 

Adresse: Ørsted Bygade 20, 4622 Havdrup 

CVR: 31 35 63 85 

Mail: formand@ørstedforsamlingshus.dk 

Website: www.ørstedforsamlingshus.dk  

http://www.%C3%B8rstedforsamlingshus.dk/

	Ørsted Forsamlingshus’ dataansvar
	§ 1 – Behandling af personoplysninger:
	§ 2 – Samtykke:
	§ 3 – Videregivelse af dine personoplysninger:
	§ 5 – Dine rettigheder:
	§ 6 – Revidering af persondatapolitikken:
	§ 7 – Oplysninger på den dataansvarlige:

