
Viborg, den 29. april 2022 

Privatlivspoli+k for Viborg Museumsforening  

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god 
databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspoli<k, der kort fortæller, 
hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsig<g behandling.  

Vi behandler udelukkende personoplysninger <l klare og saglige formål og ud fra foreningens 
legi<me interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for 
at opfylde de angivne formål, og vi sleBer dine oplysninger, når de ikke længere er 
nødvendige – eller når du beder os om det.  

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger  

Viborg Museumsforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i 
overensstemmelse med gældende lovgivning.  

Du kan al<d kontakte foreningens data-kontaktpersoner som er kasserer og sekretær.  
Du finder kontaktoplysninger under “Bestyrelsen for Viborg Museumsforening” på:  
hBps://viborgmuseum.dk/viborg-museumsforening 

Museumsforeningens CVR nummer: 34784388 

Museumsforeningens hjemmeside: hBps://viborgmuseum.dk/viborg-museumsforening 

Her indsamler vi oplysninger fra 

Vi får oplysningerne fra dig ved indmeldelse i foreningen.  

Behandling af personoplysninger  

Vi behandler følgende personoplysninger om museumsforeningens medlemmer (inklusiv 
medlemmerne af bestyrelsen):  

Medlemsoplysninger:  

• Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse  

• Kon<ngentoplysninger for indeværende år (dvs. om kon<ngent er betalt) 

• Oplysninger om hvorvidt medlemmerne er Viborg guider. 
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Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger  

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:  

• At vi som forening har en liste over betalende medlemmer 

• At vi når du/I har betalt kon<ngent udsender medlemskort 

• At vi på grundlag af denne liste udsender program for årets ak<viteter samt evt. 
andet informa<onsmateriale, herunder indkaldelse <l generalforsamling 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legi+me interesser  

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker deBe alene på baggrund af 

foreningens bere[gede og legi<me interesser som er:
  

• At håndtere dine medlemsre[gheder (f.eks. på generalforsamlingen) i henhold 
<l foreningens vedtægter  

• At kunne planlægge og a\olde arrangementer og ak<viteter  

• At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale 
kon<ngent mv.  

Videregivelse af dine personoplysninger  

Vi videregiver ikke kontaktoplysninger om dig <l andre uden for foreningen uden at indhente 
din <lladelse.   

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger  

Vi sleBer oplysninger om dig et halvt år e]er at dit medlemskab er ophørt eller når du beder 
os om det.   

Dine re@gheder  

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række re[gheder:  
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• Du har ret <l at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig. DeBe sker i 
denne privatlivspoli<k (som forening har vi oplysningspligt)  

• Du har ret <l at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)  

• Du har ret <l at få urig<ge oplysninger om dig berig<get (reBen <l berig<gelse)  

• Du har ret <l at få oplysninger om dig sleBet (reBen <l at blive glemt)  

Du kan gøre brug af dine re[gheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at 
henvende dig <l os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspoli<kken.  

Du kan indgive klage <l <lsynsmyndighederne - Data<lsynet - over behandling af dine 
personoplysninger.  

Revision af privatlivspoli+kken  

Vi forbeholder os ret <l at ændre foreningens privatlivspoli<k. Når vi ændrer 
privatlivspoli<kken, ændrer vi også datoen øverst i deBe dokument. Ved væsentlige 
ændringer vil du modtage meddelelse herom.  

Den <l enhver <d gældende privatlivspoli<k er <lgængelig på Museumsforeningens 
hjemmeside, som kan findes øverst i deBe dokument.  
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