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Privatlivspolitik for Foreningen Jonstrupsamlingens Venner 

I henhold til gældende lovgivning om persondata og principperne for god databehandlingsskik skal forenin-

ger, der behandler persondata, udforme en privatlivspolitik, der redegør for, hvordan den behandler personop-

lysninger, dvs alle slags personlige data og informationer, der kan henføres til dig. 

Jonstrupsamlingens Venner behandler udelukkende  personoplysninger til klare og saglige formål, når de er 

relevante og nødvendige for at opfylde foreningens målsætninger.  

Foreningen registrerer de persondata, som du har oplyst til os ved indmeldelse, herunder, navn, adresse, tele-

fon- og mailadresse. Disse oplysninger gemmes hos foreningen for at kunne administrere dit medlemskab, ud-

sende kontingentopkrævninger, restancer og anden foreningsrelevante information samt tilsende nyhedsbreve 

til alle, der har tilkendegivet, at de ønsker at modtage det. 

Vi gemmer disse oplysninger, så længe du er medlem af foreningen, i overensstemmelse med gældende lov-

givning.  

Du kan altid få indsigt i de data, vi har registreret om dig i henhold til persondataloven, og komme med indsi-

gelser, berigtigelser eller krav om sletning. 

Foreningen videregiver eller sælger aldrig de personoplysninger, vi har om dig. 

Foreningen Jonstrupsamlingens Venner er den dataansvarlige instans, og foreningens dataansvarlige sikrer, at 

dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Det betyder, at det kun er de perso-

ner, der arbejder med at betjene medlemmerne, der har adgang til de registrerede personoplysninger. Alle op-

lysninger opbevares på en måde, der hindrer uautoriseret adgang, bl.a. via brugerid og password. Du kan via 

foreningens formand kontakte den dataansvarlige, såfremt du har spørgsmål eller indsigelser mod den måde, 

vi administrerer dine data på. 

Du kan klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandlingen af dine personoplysninger. 

På Jonstrupsamlingens hjemmeside anvender vi cookies. Når du besøger hjemmesiden, modtager du automa-

tisk en eller flere cookies. Der er ingen personlige oplysninger gemt i hjemmesidens cookies, og de kan ikke 

indeholde virus. Vi anvender midlertidige cookies, der automatisk indsamler data om dine besøg. 

De data, der indsamles, anvendes kun til at forbedre opbygningen af hjemmesiderne og analyseres i anonym 

form udelukkende til statistik med det formål at hjælpe os til at forbedre hjemmesiden. Du kan slå Cookies fra 

i dine internatindstillinger, men slår du dem fra, skal du være opmærksom på, at der kan være funktionalitet på 

forskellige websites, der ikke virker. 

Revision af privatlivspolitikken 

Foreningens privatlivspolitik revideres efter behov. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være til-

gængelig på foreningens hjemmeside. Du vil ikke modtage særskilt meddelelse om ændringer, men må holde 

dig orienteret via foreningens hjemmeside. 
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