
 

 

Roskilde, d. 22. oktober 2018 

 

Lokalhistoriegruppen Syd for Banen 

Privatlivspolitik  

 

Lokalhistoriegruppen Syd for Banen indsamler, opbevarer og anvender (databehandler) 

personoplysninger for alle foreningens medlemmer og for de personer, som medvirker ved 

foreningens arrangementer og i indsamlingen af lokalhistorisk materiale, samt for 

samarbejdspartnere.  

Syd for Banen har med henblik på behandling af personoplysninger udarbejdet denne 

privatlivspolitik, der kort redegør for, hvordan personoplysninger behandles. 

Gennemgående for foreningens databehandling er, at der kun behandles 

personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Der 

behandles således kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af 

de angivne formål for foreningen.  

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

Syd for Banen er dataansvarlig, og den sikrer, at ethvert medlems og enhver 

medvirkendes personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger til Syd for Banen er: 

Kontaktperson: Tommy Hansen 

Adresse: Bakkedraget 64, 4000 Roskilde 

Telefonnr.: 20931791 

Mail: tommy-inger@outlook.com 

Hjemmeside: www.sydforbanen.dk 

 

Behandling af personoplysninger 

Syd for Banen behandler følgende personoplysninger: 

1) Medlemsoplysninger:  
- Almindelige personoplysninger: 



 

o Navn 

o Adresse 

o Telefonnummer på fastnet og mobil 
o E-mail adresse 

o Indmeldelsesdato 

o At to medlemmer indgår i samme husstand, eftersom kontingent 
omfatter hele husstanden 

 
Foreningen indsamler ikke og opbevarer ikke personoplysninger, der er tillagt en højere 
grad af beskyttelse, f.eks. CPR-nummer eller bankkontonummer. 

 

2) Oplysninger om medvirkende ved arrangementer og i indsamlingen af lokalhistorisk 
materiale:  

- Almindelige personoplysninger: 
o Navn 

o Titel/erhverv 

o Adresse 

o Telefonnummer 
o E-mail adresse 

 

3) Oplysninger om samarbejdspartnere:  

- Almindelige personoplysninger: 
o Navn 

o Navn på forening eller institution 

o Adresse 

o Telefonnummer 
o E-mail adresse 

  

Personoplysninger indsamles fra 

Personoplysninger tilgår fra medlemmet ved indmeldelse. Personoplysninger rettes, når 
der tilgår besked fra medlemmet om navneforandring, adresseforandring, nyt 
telefonnummer eller ny emailadresse. 

Personoplysninger tilgår fra medvirkende og samarbejdspartnere i forbindelse med aftaler 
om et arrangement og ved indsamling af lokalhistorisk materiale. 

 

Foreningens formål med behandling af personoplysninger. 

Syd for Banen behandler personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en 

lovlig grund.  

Lovlige grunde til behandling er særligt:  



 

● Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle personoplysninger, 
såsom muligheden for at kontakte medlemmet, udsendelse af nyhedsmails, 
opkrævning af kontingent o.s.v. 

● Vedligeholdelse af medlemsregister samt oversigt over bestyrelsens sammen-
sætning. 

● Kontakt til medvirkende og samarbejdspartnere vedr. afholdelse af arrangementer. 
● Kontakt og dokumentation i forbindelse med indsamlingen af lokalhistorisk 

materiale. 
 
Formålene:  

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:  

● Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning. 

● Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og 

opfølgning af arrangementer. 

● Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven. 

 

2) Formål med behandling af oplysninger på medvirkende og samarbejdspartnere:  

● Give mulighed for lokalhistoriske arrangementer, indsamling af lokalhistorisk 

materiale og en styrkelse af engagementet i lokalhistorie i Roskilde 

kommune. 

 

Behandling af personoplysninger ud fra legitime interesser 

Ethvert medlems personoplysninger/medlemsoplysninger behandles alene på baggrund af 

berettigede (legitime) interesser som:  

● Udøvelse af aktivitet, herunder udfærdigelse af deltagerlister, adgangslister, interne 

resultatlister m.v.. 

● Håndtering af medlemsrettigheder i henhold til foreningens vedtægter, herunder i 

forhold til generalforsamling. 

● Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.  

● Afholdelse af foreningens arrangementer. 

● Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller 

situation i foreningen  

● Af praktiske, administrative og historiske hensyn opbevares almindelige medlems-

oplysninger i en periode på et år efter et medlems udmeldelse. 

 

Samtykke 

Ved indmeldelse i Syd for Banen gives samtidig samtykke til foreningens indhentning, 

opbevaring og anvendelse af medlemmets personoplysninger, som beskrevet i denne 

privatlivspolitik. 

 



 

Videregivelse af personoplysninger 

Syd for Banen  videregiver ikke ved indmeldelse eller rettelser et medlems 

personoplysninger til andre. 

Syd for Banen videregiver ikke personoplysninger på medlemmer, medvirkende eller 

samarbejdspartnere til firmaer til markedsføring eller lignende.   

Syd for Banen  videregiver kun personoplysninger på et medlem, en medvirkende eller en 

samarbejdspartner til andre, når medlemmet/den medvirkende/samarbejdspartneren selv 

har givet sin tilladelse til det i det konkrete tilfælde. 

 

Opbevaring og sletning af personoplysninger 

Syd for Banen opbevarer personoplysninger, så længe medlemskab af foreningen 

eksisterer. Personoplysninger opbevares hos formand, kasserer og webmaster digitalt på 

pc med adgangskode og antivirusprogram, og på papir i aflåst kontor. Navn og 

emailadresse opbevares digitalt hos dataudbyderen som del af foreningens hjemmeside. 

Personoplysninger slettes et år efter udmeldelse eller død. 

Personoplysninger vedr. medvirkende og samarbejdspartnere opbevares så længe 

samarbejdet om lokalhistorien består. 

 

Medlemmets rettigheder 

Ethvert medlem har en række rettigheder efter persondataforordningen. Disse er: 

• 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  

Ethvert medlem kan gøre brug af disse rettigheder, herunder gøre indsigelse mod Syd  for 
Banens behandling, ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Kontaktoplysninger til 

kassereren: se ovenfor. 

Et medlem kan altid indgive en klage til Datatilsynet. 



 

 

Revidering af privatlivspolitikken  

Lokalhistoriegruppen Syd for Banen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i 

denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken 

blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på 

foreningens hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.   

 

Privatlivspolitikken vedtaget på bestyrelsesmødet d. 22. oktober 2018. 

På bestyrelsens vegne 

Mogens Ohm Jensen 

formand 

 


