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Privatlivspolitik for Sabro IFs Venner, Damvej 110B, 8471 Sabro 

Vi behandler personoplysninger og skal overholde 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 foreningens 
legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at 
opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – 
eller når du beder os om det. 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger  

Bestyrelsen i Sabro IFs Venner er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger 
behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:  

Kontaktperson: kasserer Gitte Overgaard Jensen 

Adresse: Kirsebærvej 77, 8471 Sabro 

Mail: venner@sabroif.dk 

Hjemmeside: www.sabroif.dk  

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

1. Medlemsoplysninger (Medlemskab af foreningen sker ved køb af medlemsbevis og fortsætter 
ved årlig betaling for medlemsbevis. Hvis medlemsbeviset ikke fornyes, ophører medlemskabet 
med udgangen af maj måned det pågældende år)   

 Almindelige personoplysninger: 
o navn og adresse 
o eventuelt telefonnummer og mail 
o dato for næste betaling af medlemsbeviset 

2. Oplysninger om sponsorer (Sponsorer er annoncørerne på den årlige julekalender): 

 Almindelige personoplysninger: 
o Firmaets navn og navn på kontaktperson 
o Firmaets adresse og e-mail samt eventuelt telefonnummer 
o Annoncebeløbets størrelse samt status på betaling af faktura for annoncen 

3. Oplysninger om frivillige (frivillige er medlemmer af bestyrelsen samt revisorer): 

 Almindelige personoplysninger: 
o Navn, adresse og telefonnummer samt eventuelt mailadresse 
o Bankkontonummer (kun bestyrelsesmedlemmer) 
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Her indsamler vi oplysninger fra 

Vi får udelukkende oplysningerne fra dig – det gælder både når du er medlem, sponsor og 
frivillig. Får du et medlemsbevis i gave af en anden, får vi oplysningerne fra vedkommende. 

Formålet med behandling af dine personoplysninger sker kun ud fra legitime interesser 

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

De lovlige grunde, vi som forening anvender til at behandle oplysninger om dig, er at:  
 vi som forening har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger  
 det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig 

 
Formålet med behandling af personoplysninger er: 

 Medlemmer: at kunne opkræve årlig betaling for medlemsbeviset og fremsende 
gavekort til vindere 

 Sponsorer: at have mulighed for at kontakte sponsor med henblik på at tegne/gentegne 
annonce samt at kunne opkræve betaling for annonce og fremsende eksemplar af årets 
julekalender 

 Frivillige: at muliggøre medlemskontakt til bestyrelsesmedlemmer samt udbetaling af 
telefonpenge til bestyrelsesmedlemmer. For revisorer gælder det udelukkende at 
bestyrelsen skal kunne tage kontakt med henblik på godkendelse af regnskabet. 

I det omfang vi behandler dine oplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens 
berettigede og legitime interesser som er: 

 Medlemmer: medlemmets åbenlyse interesse i at modtage eventuelle gevinster samt 
mulighed for at fortsætte medlemskabet ved fornyelse af medlemsbeviset årligt 

 Sponsorer: sponsors interesse i tilbagevendende kontakt med henblik på årlig 
annoncering på julekalenderen samt foreningens behov for opkrævning af beløb for 
annonce. 

 Frivillige: at bestyrelsesmedlemmerne er kontaktbare for medlemmerne samt 
bestyrelsesmedlemmets åbenlyse interesse i at modtage årlige telefonpenge. For 
revisorer er det nødvendigt, at de er kontaktbare med henblik på godkendelse af 
regnskabet. 

Samtykke 

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det udelukkende på baggrund af ovenfor beskrevne 
legitime interesser, hvorfor vi ikke indhenter et skriftligt samtykke fra dig i forbindelse med 
medlemskab, tegning af annonce eller deltagelse i bestyrelsen. 
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Videregivelse af dine personoplysninger 

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningens bestyrelse: 

 Medlemmer: dog offentliggør vi dit navn og by på sabroif.dk, hvis du vinder et af de 
månedlige gavekort. 

 Sponsorer: dog trykkes din annonce med firmaets oplysninger på årets julekalender, når 
du indvilger i at være sponsor. 

 Frivillige: dog offentliggør vi dit navn, din adresse og din mailadresse på sabroif.dk 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine 
personoplysninger som medlem af foreningen, som sponsor eller som frivillig: 

 Medlemmer: 

o Vi sletter oplysninger om dig, når du vælger ikke at betale opkrævningen for dit 
medlemsbevis for det kommende år – det sker enten, hvis du giver os direkte 
besked eller når fristen for betaling på en venlig reminder er overskredet. 

o Hvis du har været heldig at vinde et eller flere gavekort, fremgår det af vores 
hjemmeside maksimalt 1 år efter du blev udtrukket. 

o Betaling for dit medlemsbevis opbevares som fysisk bilag indtil 5 år efter 
regnskabsårets udløb. Herefter destrueres det på forsvarlig vis. 

o Mails med opkrævning eller anden korrespondance slettes så snart de ikke 
længere er aktuelle dog senest 6 måneder efter de er afsendt. 

 Sponsorer: 

o Vi sletter oplysninger om dig, når du takker nej til at gentegne annonce på årets 
julekalender. Vi registrerer dog firmaets navn, så længe det er relevant, så vi 
sikrer os, at vi ikke længere kontakter dig med henblik på annoncering på 
kommende julekalendere. 

o Betaling for din annonce opbevares som fysisk bilag indtil 5 år efter 
regnskabsårets udløb. Herefter destrueres det på forsvarlig vis. 

o Mail med opkrævning eller anden korrespondance slettes så snart de ikke 
længere er aktuelle dog senest 6 måneder efter de er afsendt. 

 Frivillige: 

o Vi sletter oplysninger om dig, når dit frivillige arbejde ophører i foreningen. Dog 
opbevares dit navn og dine bankkontooplysninger, dokumentation for 
overførsel af telefonpenge til din bankkonto som fysisk bilag indtil 5 år efter 
regnskabsårets udløb. Herefter destrueres det på forsvarlig vis. 

  



Dato for udarbejdelse af privatlivspolitikken: 16-06-2020 
Dato for seneste revision: 01-06-2021 Versionsnummer: 3 

Side 4 af 4 
 

Dine rettigheder 

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder. 
Du har ret til at: 

 blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne 
privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt) 

 få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret) 
 få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)  
 få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)  
 gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring  
 flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et 

almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet) 

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

Henvender du 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 indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine 
personoplysninger. 

Revision af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, 
ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage 
meddelelse herom.  

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.  

 


