
 

Persondatapolitik for Humlemagasinets Støtteforening 
 

Baggrund: 
 
Den 25. maj 2018 trådte en ny persondatalov i kraft i EU. Den nye databeskyttelsesforordning 
gælder også for frivillige foreninger og dermed også for Humlemagasinets Støtteforening. 
  
I den forbindelse har Humlemagasinets Støtteforening opdateret sin persondatapolitik. Strategi for 
indsamling og behandling af personlige data kan ses nedenfor eller på Humlemagasinets 
hjemmeside under menupunktet for ”Humlemagasinets Støtteforening”, der er et underpunkt til 
menupunktet "Om os" øverst på forsiden.  
 
Venlig hilsen  
Else Marie Riis Madsen (formand)  
 
 

Persondatapolitik: 

Persondatapolitik for Humlemagasinets Støtteforening (i det følgende kaldet Støtteforeningen). 
 
Støtteforeningen er som dataansvarlige forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du 
som medlem eller gæst gør brug af Støtteforeningen, og de services, der tilbydes. 
  
Vi tilstræber, at du føler dig tryg ved Støtteforeningens behandling af dine personoplysninger. 
Støtteforeningen behandler personoplysninger om dig i henhold til denne person data politik og 
gældende lovgivning 
 
1. Hvornår indsamler og anvender Støtteforeningen dine personoplysninger 
 
Støtteforeningen indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde: 
 
Når du indmelder dig som medlem indsamler vi følgende oplysninger: Navn, adresse, 
postnummer, by, telefonnummer og e-mail. 
  
Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, hvis du frivilligt har oplyst dem. Alle 
medlemmer, der oplyser e-mailadresse får ved oprettelse/ændring en mail, som skal bekræftes for 
at aktivere e-mailadressen. 
 
2. Hvornår videregiver Støtteforeningen dine personoplysninger  
 
Støtteforeningen udleverer ikke personoplysninger til 3. parter bortset fra, at 
Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fond (i daglig tale Humlemagasinet) 
har adgang til data, ligesom nogle få samarbejdspartnere så som revisor og IT-
leverandører kan have adgang til data. 
 
Videregivelsen vil kun ske, hvis det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du 
anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til generalforsamling og arrangementer 
eller i forbindelse med oprettelse og administration af et medlemskab hos Støtteforeningen. 
 
3. Hvordan beskytter Støtteforeningen dine personoplysninger  
 
Støtteforeningen har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine  
oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet eller kommer til uvedkommendes kendskab,  
misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 
  
I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Støtteforeningen kan derfor ikke 
garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå 
Støtteforeningens sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. 



  
Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.  
 
4. Hvilke rettigheder har du  
 
Hvis du ønsker information om, hvilke personlige oplysninger Støtteforeningen råder over, kan du  
rette henvendelse til Humlemagasinet, attention Humlemagasinets Støtteforening eller attention 
Støtteforeningens kasserer.  
 
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Støtteforeningen råder over. Hvis det viser sig,  
at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Støtteforeningen om at  
rette, blokere eller slette disse oplysninger.  
Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for 
yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab af Støtte-
foreningen er betinget af, at du afgiver og løbende opdaterer de påkrævede oplysninger, der er 
nødvendige for at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. 
  
Du kan anmode om at de personoplysninger, som Støtteforeningen har om dig, slettes. Dette vil 
dog medføre, at dit medlemskab ophører. 
 
5. Hvor længe opbevarer Støtteforeningen dine personoplysninger 
 
Støtteforeningen gemmer dine personoplysninger, så længe du er medlem af foreningen.  
Hvis du melder dig ud af Støtteforeningen, vil dine personoplysninger blive slettet hurtigst muligt. 
  
Adgang til det elektroniske medlemskartotek er beskyttet via bruger-id samt password og kun 
medlemmer, der er udpeget af Støtteforeningens bestyrelse, har adgang. 
  
Papirudgaver af medlemskartoteket er til rådighed for den daglige administration. Disse udgaver  
opbevares i ringbind, der opbevares i aflåste skabe. Papirudgaver destrueres løbende, når de ikke 
længere er ajourført i relation til det elektroniske kartotek.  
 
6. Hvor findes den seneste version af persondatapolitikken 
 
Den til enhver tid gældende version af Støtteforeningens persondatapolitik er tilgængelig på 
Humlemagasinets hjemmeside www.humlemagasinet.dk    
 
7. Henvendelser og spørgsmål  
 
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:  
Humlemagasinets Støtteforening - humlemagasinet@mail.dk Attention: Humlemagasinets  
Støtteforening eller på telefon 6488 1190.  

Else Marie Riis Madsen  

Formand for Humlemagasinets Støtteforening  

 

Senest opdateret den 5. december 2018.  
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