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Når du bliver medlem i Omegnens Fritidshaveforening opsamler vi grundlæggende personoplysninger (Stamdata) 
omkring dig som medlem, for at kunne varetage dit medlemskab. Dette dokument hjælper dig med at forstå, hvilke 
personoplysninger vi indsamler om dig, hvordan vi indsamler dem, hvad vi bruger dem til, og hvilke rettigheder du har 
med hensyn til dine personoplysninger. 

Personoplysninger – hvad vi indsamler 

Stamdata 

Når du bliver medlem i Omegnens Fritidshaveforening opsamler vi i forbindelse med indmeldelsen følgende 
personoplysninger om dig ("Stamdata"): 

• Dit navn 

• Din folkeregisteradresse 

• Dit telefonnummer 

• E-mailadresse 

• Parcel, herunder andelsbevisnummer 

• Opkrævningsinformationer til PBS 

Disse oplysninger er obligatoriske, hvilket betyder, at det ikke er muligt at blive medlem i Omegnens Fritidshaveforening 
uden at afgive dem. 

 

Personoplysninger – hvad vi bruger dem til 

Vi anvender dine personlige oplysninger til almindelig forekommet administrativt arbejde i forbindelse med dit 
medlemskab af foreningen. Det betyder bl.a.  

• Opkrævning af kontingent m.v. til foreningen 

• Korrespondance 

• Udsendelse af informationer om foreningen, herunder medlemsblad m.v.  

• Indkaldelse til kongres, generalforsamling m.v. 

 

Offentliggørelse af personoplysninger 

Omegnens Fritidshaveforening offentliggør ikke personoplysninger, og personoplysninger videregives ikke til 3.mand, 
offentlige myndigheder el.l.  

 

Dataansvarlig 

Omegnens Fritidshaveforening er den dataansvarlige for Stamdata, som du afgiver i forbindelse med medlemskabet.  

. 



Dataopbevaring 

Vi opbevarer de Stamdata og andre personoplysninger, som du afgiver, så længe du har medlemskab i Omegnens 
Fritidshaveforening. Hvis du vælger at afbryde medlemskabet, skal du være opmærksom på, at alle dine informationer 
også vil blive slettet. Vi sletter disse oplysninger senest 12 måneder efter udtrædelsen. 

Elektroniske registre 

Alle persondata ligger på professionelt drevne datacentre, de ligger krypterede og opbevares i Danmark.  

Fysiske registre 

Vore fysiske registre opbevares under dobbelt lås og i tyverisikret rum.  

  

Sikkerhedsforanstaltninger 

Vi bruger rimelige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger i 
vores organisation, og vi foretager jævnligt revision af vores system for sårbarheder. E-mails, der sendes er muligvis ikke 
krypteret, og vi råder dig derfor til ikke at medtage eventuelle fortrolige oplysninger i dine e-mails til os. 

 

Adgang til og indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer om dig 

Adgangen til dine personlige oplysninger er stærkt begrænset. Det er alene administrationen der har fuld adgang, 
medens foreningens Formandskab har begrænset adgang. Lokalbestyrelsen (ikke suppleanter, ansatte m.v.) har kun 
adgang til medlemmer i eget område.  

 

Berigtigelse og sletning af dine personoplysninger 

Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, som Omegnens Fritidshaveforening har om dig. Dette sker gennem 
personlig henvendelse på foreningens kontor.  

Hvis de Stamdata/personoplysninger, som vi opbevarer om dig i vores egenskab af dataansvarlig, er urigtige eller 
vildledende, er du berettiget til at komme med korrektioner.  

 

Andre rettigheder 

Ud over de rettigheder, der er angivet ovenfor med hensyn til dine personoplysninger, har du også følgende rettigheder: 

• Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og begrænse behandlingen af dine 
personoplysninger. Du skal være opmærksom på, at det kan medføre, at du må opgive dit medlemskab af foreningen. 

 

Ændringer til denne Politik 

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer til denne Politik. Datoen, der vises i starten af denne Politik, angiver, 
hvornår den sidst blev revideret. Hvis vi foretager væsentlige ændringer til den, vil vi offentliggøre den op foreningens 
hjemmeside www.of-fritid.dk. 



Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder vedrørende vores Politik, hvordan vi behandler dine personoplysninger, 

eller gerne vil have os til at berigtige dine personoplysninger, bedes du kontakte os på: of@of-fritid.dk. 

 

 

Vores kontaktoplysninger er: 

Omegnens Fritidshaveforening 

Gothersgade 158, 1123 København K 

CVR-nr.: 87998517 

 


