
 
 

Korsør KanonjolleLaug. Sekretær Preben Jensen, 4157 1299, preben@konkylia.dk 

Persondatapolitik for Korsør KanonjolleLaug 

Lauget er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem 

eller interesseret er i kontakt med lauget, og tilstræber at du føler dig tryg ved Korsør 

KanonjolleLaugs behandling af dine personoplysninger.  

Lauget behandler dine personoplysninger i henhold til nedenstående persondatapolitik og den 

gældende lovgivning. Oplysningerne er til rådighed for laugets valgte styrelse og deles om 

nødvendigt med medlemmer, der er ansvarlige tovholdere for laugets aktiviteter. 

Korsør KanonjolleLaug har registreret dig som medlem eller interesseret med navn, adresse, 

telefonnummer og mailadresse for at kunne administrere dit medlemskab og for at kunne udsende 

meddelelser, invitationer og referater til dig. Dine oplysninger gemmes kun når du frivilligt har 

oplyst dem. 

Såfremt lauget deltager i arrangementer sammen med andre institutioner, kan visse oplysninger 

som telefonnummer eller mailadresse af praktiske grunde med en generel tilladelse fra dig 

overdrages til disse. En sådan tilladelse kan ved henvendelse til styrelsens sekretær altid 

tilbagekaldes med øjeblikkelig virkning. 

Oplysningerne kan desuden overdrages til myndighederne, hvis det er påkrævet af loven eller 

efter en domstolsafgørelse. 

 

Korsør KanonjolleLaug anvender tekniske og organisatoriske løsninger, der skal sikre at dine 

oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver offentliggjort eller kommer til uvedkommendes 

kendskab eller misbruges. Laugets procedurer og processer revideres løbende for at sikre dette 

bedst muligt. 

Korsør KanonjolleLaug kan dog ikke garantere at oplysningerne er fuldstændigt beskyttet mod 

nogen, der forsætligt forsøger at omgå sikkerhedsforanstaltningerne for at få fat i oplysningerne, 

og du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. 

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger som lauget har om dig, kan du rette henvendelse til 

foreningens styrelses sekretær. Du har ret til at se disse oplysninger. Hvis det viser sig at disse 

oplysninger er urigtige eller vildledende, kan du bede lauget rette eller slette disse oplysninger. I 

den forbindelse skal det understreges at dit medlemskab eller din placering på orienteringslisten er 

betinget af at lauget er i besiddelse af de nødvendige oplysninger, og at en sletning derfor 

medfører at din kontakt til Korsør KanonjolleLaug må ophøre. 

Korsør KanonjolleLaug gemmer kun dine oplysninger så længe det er nødvendigt for at kunne 

administrere dit medlemskab og holde dig orienteret. Såfremt vi som dataansvarlige af hensyn til 

lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne, beholder vi dem så længe vi er 

forpligtet hertil. 

 

Lauget opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at kunne drive sine aktiviteter bedst 

muligt. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via email, og den til enhver tid 

gældende version kan til enhver tid rekvireres fra foreningens styrelses sekretær. 


