
 
 

Privatlivspolitik for DDOLF – Dansk Dercum og Lipødem Forening  

 

DDOLFs dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort 

fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gen-

nemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til 

bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun person-

oplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi 

sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.  

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

DDOLF er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overens-

stemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 

Kontaktperson: Helle Bomgaard 

Adresse: Thorsmosen 3A 

CVR: 33 99 53 93 

Telefonnr.: 2177 5755 

Mail: kass@ddolf.dk 

Website: www.ddolf.dk 

 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger: 

o Navn 

o Mailadresse 
o Postadresse 
o Indmeldelsesdato 

o Datoer for kontingent betaling 
o Medlemskab af vores lukkede facebookgruppe 

o  Udmeldelsesdato 
 

Vi indsamler ikke oplysninger fra andre end dig. 

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler alene dine personoplysninger af hensyn til foreningens medlemshåndte-

ring, herunder kontingentopkrævning samt til indbydelser til vores medlemsarrange-

menter og til medlemsorienteringer. 

 

Samtykke 

Ved din indmeldelse i DDOLF giver du samtidig samtykke til, at vi må behandle dine 

personoplysninger, som beskrevet oven for. 

http://www.ddolf.dk/
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Videregivelse af dine personoplysninger 

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre, herunder til firmaer til markedsføring.   

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi vil af praktiske og administrative hensyn opbevare dine medlemsoplysninger i op til 
3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen. 

 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler 

personoplysninger om dig: 

• 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  

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, 

ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.  

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine per-

sonoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald 

ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsy-

net. 

 

Revidering af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til an-

den. Ved ændringer vil datoen fremgå neden for. Den til enhver tid gældende privat-

livspolitik vil være tilgængelig på vores websted www.ddolf.dk. Ved væsentlige ændrin-

ger vil du modtage meddelelse herom.   

 

Privatpolitikken er 17.-05.-2018 godkendt af bestyrelsen for DDOLF   


