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Solifer Klub Danmarks persondatapolitik.
 
Foreningen behandler flg medlemsdata: Navn, adresse, telefonnummer og e
 
Hvordan beskytter vi Jeres persondata?
 
Vi behandler Jeres personoplysninger og overholder 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 
behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formå, og vi sletter
Jeres oplysninger, når de ikke længere 
 
Transaktioner så som bankoplysninger opbevares ikke af klubben.

 Hvor opbevares Jeres persondata? 

Jeres data opbevares i klubbens medlems

I kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve og klubblade ved at skrive til vores mail,
 
Hvor længe opbevares Jeres personoplysninger?
 
For at kunne servicere Jer bedst muligt, opbevares 
medlemsforholdet, opbevarer vi kun data op mod 
udsendelse af (nyhedsbreve, klubblade, m.m.) bliver automatisk slettet, hvis der ingen aktivitet har været inden 
for seks måneder. 

 
Foreningens formål med behandling af 
 
Vi behandler Jeres personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).
 
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om 

• At vi som klub har en (legitim) interesse i at behandle 
• At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med 

• At loven stiller krav om, at vi behandler 
• At I har givet samtykke ved indmeldelsen til, at vi kan behandle 

telefonnummer og e-mail 
 
Formålene med at opbevare oplysninger om 

• At behandle medlemsoplysninger 
medlemsblad mv. 

• At vi kan drive klubbens aktiviteter, he
• At opfylde lovgivning herunder krav i serviceloven

• At kunne levere varer og ydelser 
• At administrere Jeres relation til 
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Solifer Klub Danmarks persondatapolitik. 

Foreningen behandler flg medlemsdata: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail

persondata? 

personoplysninger og overholder 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. 

dler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra klubbens
behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formå, og vi sletter

oplysninger, når de ikke længere er nødvendige - eller når I beder os om det. 

Transaktioner så som bankoplysninger opbevares ikke af klubben. 

 

data opbevares i klubbens medlemskartotek, som ligger beskyttet på klubbens computer

afmelde vores nyhedsbreve og klubblade ved at skrive til vores mail,

personoplysninger? 

bedst muligt, opbevares Jeres data så længe som muligt. Afbrydes 
medlemsforholdet, opbevarer vi kun data op mod en måned, alt efter karakteren af data. E
udsendelse af (nyhedsbreve, klubblade, m.m.) bliver automatisk slettet, hvis der ingen aktivitet har været inden 

Foreningens formål med behandling af Jeres personoplysninger: 

personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om Jer er: 

har en (legitim) interesse i at behandle Jeres oplysninger 
At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med Jer 

At loven stiller krav om, at vi behandler Jeres oplysninger 
har givet samtykke ved indmeldelsen til, at vi kan behandle Jeres oplysninger

Formålene med at opbevare oplysninger om klubbens medlemmer er: 
At behandle medlemsoplysninger - herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbreve, 

aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
At opfylde lovgivning herunder krav i serviceloven 

At kunne levere varer og ydelser I har bestilt 
relation til klubben 
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mail 

personoplysninger og overholder lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. 
Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der 

klubbens legitime interesser. Vi 
behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formå, og vi sletter 

, som ligger beskyttet på klubbens computer. 

afmelde vores nyhedsbreve og klubblade ved at skrive til vores mail, info@soliferklub.dk. . 

m muligt. Afbrydes 
, alt efter karakteren af data. E-mails benyttet til 

udsendelse af (nyhedsbreve, klubblade, m.m.) bliver automatisk slettet, hvis der ingen aktivitet har været inden 

personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel). 

ysninger (navn, adresse, 

herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbreve, 

runder planlægge, gennemføre og følge op på dem 



Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 
 
I det omfang vi behandler Jeres medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af klubbens berettigede og 
legitime interesser som er: 
 

• At håndtere Jeres medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til klubbens vedtægter 

• At I kan opfylde Jeres forpligtelser som medlem af klubben, herunder betale kontingent mv. 
• At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter 

• At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i klubben 
 
 
Videregivelse af Jeres personoplysninger 
 
Vi videregiver ikke oplysninger om Jer til nogen udenfor foreningen. 
  

Jeres rettigheder 
 
Når vi behandler Jeres oplysninger, har I iflg. persondataforordningen en række rettigheder: 

• I har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om Jer - det er det vi oplyser Jer om i denne 
privatlivspolitik  

• I har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om Jer 
• I har ret til at få urigtige oplysninger om Jer berigtiget 

• I har ret til at få oplysninger om Jer slettet 
 

I kan gøre brug af Jeres rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende Jer til os 
på info@soliferklub.dk 
 
Henvender I Jer med en anmodning om at få rettet eller slettet Jeres personoplysninger, undersøger vi, om 
betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 
 
I kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af Jeres personoplysninger. 
 

Vedr. billeder på klubbens hjemmeside. 

Billeder der er på hjemmesiden er kun åbne for personer, der har adgangs koderne til hjemmesiden og er derfor 
ikke underlagt de nye regler GDPR af 25.5.2018. Se bilag 1. 

Hvis der er nogen der ønsker, at få slettet et eller flere billeder, kontakt da venligst klubben (info@soliferklub.dk). 

Medlemsbladet: 
 
Bladets redaktør har ansvaret for, at medlemsbladet overholder klubbens generelle regler vedr. tekst og billeder.  
 

Klubbens facebook side. 

Her er der andre regler vedrørende billeder og tekst, da facebook siden er en åben side. Derfor skal der gives 
accept på billeder og tekst, hvis det er muligt at genkende personer på billeder eller i tekst, derfor er facebook 
siden underlagt de nye regler GDPR af 25.5.2018.. Se bilag 1 + 2. 

 

SOLIFER KLUB DANMARK 
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Bilag 1 
 
Brug af Billeder 
 
Generelt 
 

Offentliggørelse af billeder på internettet anses normalt for en behandling af personoplysninger. Et billede, hvor 
personer optræder, er derfor personoplysninger om disse personer. 

Når der sker offentliggørelse af et billede af børn og unge, skal reglerne om databeskyttelse 
derfor overholdes. Det kommer an på en konkret vurdering, om et billede er lovligt at offentliggøre eller ej. Det vil 
være den person, der lægger billedet op, der skal vurdere, om offentliggørelse af billedet er lovligt. 

Når det skal vurderes, om offentliggørelsen af et billede med børn og unge er lovlig, skal man tænke på, at 
børn efter databeskyttelsesretten har en særlig beskyttelse, fordi de er mindre bevidste om de risici og 
konsekvenser, der kan være forbundet med behandling af personoplysninger. 

Vurderingen af om der kan ske en behandling af personoplysninger i forbindelse med et billede varierer alt efter, 
om der er tale om et situationsbillede eller portrætbillede. 

Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlig formål med billedet. 

Det kan f. eks være legende børn i en skolegård eller besøgende i Zoologisk have. 

Portrætbilleder er billeder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer. 

Det kan f. eks være et skolefoto eller et klassebillede. 

 
Rettigheder og pligter 
 

Situationsbilleder kan normalt offentliggøres uden, at dem på billedet har givet lov til det. Om et 
situationsbillede kan offentliggøres uden samtykke kommer an på karakteren af billedet og i hvilken 
sammenhæng billedet indgår. Det er afgørende, at dem der er på billedet ikke med rimelighed kan føle sig 
udstillet, udnyttet eller krænket, eksempelvis i forbindelse med markedsføring. I den forbindelse lægges der 
også vægt på alderen på de personer, der optræder på billedet. 

Det kræver normalt altid samtykke at offentliggøre portrætbilleder på internettet. Det er begrundet i, at nogle 
mennesker kan føle ubehag ved at have sådanne billeder offentliggjort, eventuelt sammen med oplysninger om 
navn eller lignende. Man skal derfor altid have lov af den eller de personer, der er på billedet, hvis man ønsker at 
offentliggøre et portrætbillede. Hvis en skole f. eks ønsker at offentliggøre klassebilleder af eleverne på sin 
hjemmeside, må det kun ske, hvis skolen inden offentliggørelsen indhenter et udtrykkeligt samtykke for hver 
enkelt elev. 

Det må konkret vurderes, om barnet har tilstrækkelig modenhed og forståelse til selv at give samtykke. Normalt 
vil et barn på 15 år være tilstrækkelig moden til at kunne give samtykke til, at skolen kan offentliggøre 
oplysninger om eleven på skolens hjemmeside. 

Indsigelse 

Hvis man er utilfreds med en offentliggørelse af et billede, skal man tage kontakt til den person, der har 
offentliggjort billedet. Det skal oplyses, hvilket billede der ønskes slettet og hvorfor. Hvis den eller de personer, 
der er på billedet, ikke ønsker at have billedet liggende på internettet, bør det umiddelbart fjernes af den, der er 
ansvarlig for billedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 2 

Sociale netværk 

Generelt 
 

Når du skriver tekster og uploader billeder på sociale netværk som Facebook, Instagram, Twitter o. lign, er det 
ofte noget, der berører andre personer. 

Det, som du skriver om en person, falder ind under begrebet ”personoplysninger”. Et billede med andre 
personer, som du lægger på nettet, er også en personoplysning om de personer, der er på billedet. 

En oplysning er en "personoplysning" hvis bare én person kan finde ud af, hvem det handler om. Det kan altså 
godt være personoplysninger, selv om du ikke skriver et navn. 

Når du offentliggør oplysninger om personer – f. eks når du skriver eller uploader billeder – skal du overholde 
databeskyttelse reglerne. 

I de fleste tilfælde vil det, du lægger op på sociale netværk, være omfattet af de databeskyttelsesretlige regler. 
Reglerne gælder dog ikke, hvis det du skriver eller uploader kun omhandler dig selv. 

Inden du lægger noget op om andre end dig selv på sociale medier, bør du bruge din sunde fornuft og tænke 
over, om det kan genere den person, det handler om. Hvis du er i tvivl, så spørg vedkommende. 

Hvis du har lagt noget op, som du troede var i orden, men det viser sig, at den anden person ikke bryder sig om 
det, så lyt til ham eller hende. 

Det er også altid en god idé at passe på med, hvad du offentliggør om dig selv. 

 
Rettigheder og pligter 
 

Almindelige oplysninger 

Det er kun almindelige, eller harmløse, oplysninger du må offentliggøre uden samtykke.  

Følsomme oplysninger 

Vi har alle oplysninger, som ikke vedkommer andre. Det er f. eks oplysninger om helbred eller religion. 

Du må normalt kun offentliggøre følsomme oplysninger, hvis du har et klart samtykke fra den person, som 
oplysningerne vedrører.  

Hvis du vil have noget slettet 

Sletning af profil 

Hvis du gerne vil have slettet din profil på et socialt netværk eller et debatforum, skal du rette henvendelse til 
den, som er ansvarlig for siden. 

Den som er ansvarlig for den pågældende side, har pligt til at sørge for, at man kan se, hvem der står bag. Der 
skal derfor være tydelige oplysninger, som navn og kontaktoplysninger, på den ansvarlige for siden. Når en 
bruger beder om at få sin profil slettet eller anonymiseret, vil det som oftest være et berettiget ønske og bør 
derfor imødekommes. 

Sletning af indlæg 

Hvis siden giver dig mulighed for selv at slette det indlæg, som du har skrevet, bør du bruge den funktion. 

Hvis du ikke selv kan slette tidligere indlæg, kan du kontakte den ansvarlige for siden. Husk at sige hvilket 
indlæg der er tale om, og hvorfor du ønsker det slettet. 

Du bør være opmærksom på, at når du først har offentliggjort oplysninger om dig selv, så kan du aldrig være 
helt sikker på, at du vil kunne få dem slettet alle steder, hvor de findes. 

Klage til Datatilsynet 

Hvis den ansvarlige ikke vil imødekomme din anmodning om at slette din brugerprofil eller dit indlæg, kan 
du klage til Datatilsynet. Hvis du gør det, skal du sende os de argumenter, du har begrundet dit ønske med og 
det svar, du har fået fra den ansvarlige. 


