
Persondatapolitik for Gribskov Vandløbslaug 

 
Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Gribskov Vandløbslaug behandler dine 
personoplysninger.  
 
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.  

 

1 DATAANSVARLIG 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 

Gribskov Vandløbslaug 

CVR: 35729399 

Pårupvej 130 

3230 Græsted 

aslesvig@yahoo.dk 

22670116 

 

2 BRUG AF PERSONOPLYSNINGER 

Vi varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige og politiske interesser for vores 
medlemmer, der hovedsagelig er landmænd/lodsejere i lokalområdet. Vi anvender dine 
personoplysninger til følgende formål: 

a) Levering af vores ydelse: Personoplysninger anvendes til at administrere foreningens 

arbejde og aktiviteter, herunder opkrævning af kontingent til foreningen, 

generalforsamling og øvrige aktiviteter, der fremgår af foreningens vedtægter. 

b) Optimering af brugeroplevelse på hjemmesider og øvrige it-tjenester: 

Besøgsoplysninger indsamles automatisk ved din brug af vores hjemmeside. Disse 

oplysninger bruger vi til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmesider 

med henblik på at optimere brugeroplevelsen. Se nærmere herom i vores cookie-

politik. 

 

c) Markedsføring: Personoplysninger anvendes til at sende dig relevant faglig 
information i form af bl.a. nyhedsbreve.  
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3 KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER  

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål: 

 

a) Levering af vores ydelse:   

Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for- og 
efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende 
kontaktdata. 

Almindelige personoplysninger: Betalingsdata. Hvis du foretager et køb, indsamler vi 
data såsom dit kontonummer, som vi skal bruge til at behandle din betaling. 

b) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:   

Vi indsamler almindelige besøgsoplysninger (besøgsadfærd): Vi anvender googleanalytics 
for at analysere besøgsadfærd på hjemmesiden, hvilket betyder at vi sætter en lille 
cookie, som ikke er personhenførbar.  

Markedsføring:  

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler dit navn, adresse, e-mailadresse, 
telefonnummer og andre lignende kontaktdata. 

 

4 KILDER 

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder: 

a) Direkte fra dig 

 

5 BEHANDLINGSGRUNDLAG 

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på 
følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål: 

 

a) Levering af vores ydelser:  

Foreningens vedtægter, medlemsvilkår 

Samtykker 

Lovgrundlag 

 

b) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:  

Cookiepolitik 

 

c) Markedsføring: 

Samtykker 

Lovgrundlag 
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6. Videregivelse af dine personoplysninger 

Personoplysninger overføres/videregives ikke. 

 

7. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:  

a) Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.  

b) For at overholde en retlig forpligtelse.  

c) For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

Oplysninger, som er indsamlet for at kunne levere en medlemsservice til dig, 
opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra medlemskabets ophør. 
Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde hvor vi er undergivet 
erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige periode, eller i tilfælde hvor 
lovgivningen tilsiger at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere 
periode. 

 

8. DINE RETTIGHEDER 

Du har følgende rettigheder: 

a) Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine 
personoplysninger. 

b) Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få 
behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

c) Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine 
personoplysninger til brug for direkte markedsføring. 

d) Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret 
til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have 
betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit 
samtykke.  

e) Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et 
struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. 

f) Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. 
Datatilsynet. 

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at 
henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

 

Sidst opdateret: 27. november 2018 

 


