
 
Ommel d. 30.maj  2019 

 
Vedr. den nye persondatalov. 
 
I forbindelse med Ommel og Omegns Beboerforening er der forskellige persondata vi har opbevaret på 
foreningens medlemmer. 
 
De oplysninger som vi har registreret i Ommel og Omegns Beboerforening er følgende: 

- Navn og adresse, til brug for medlemsliste og opkrævning af kontingenter. Du kan til enhver tid 
slettes af medlemslisten ved at kontakte kasserer Karin Groth Andersen på tlf. 61 75 48 74 eller 
karingrothandersen@gmail.com  

- Telefonnummer oplyses ved tilmelding til arrangementer og destrueres efter endt afholdelse med 
mindre andet er aftalt. 

- Mobilnummer som bliver benyttet til advisering af nyheder og arrangementer er kun tilgængelig for 
sekretæren og dit nr. kan til hver tid slettes fra listen. 

- Mailadresser er indtastet via hjemmesiden og bliver benyttet via et lukket system, ønsker man ikke 
modtage flere nyhedsbreve, så er der altid et link til afmelding nederst i nyhedsbrevet. Ellers kan du 
kontakte Karin Kristensen, tlf. 2128 9006 eller karinogkurt@outlook.dk  

- Billeder som bliver benyttet på vores hjemmeside eller som bliver brugt i pjecer m.m. bringes kun 
efter tilladelse fra de involverede. 
 
De væsentligste ændringer i forordningen er, at: 
 

- Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.  
- Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine 

personoplysninger begrænset. 
- Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine 

personoplysninger begrænset. 
- Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at 

tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden 
af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. 

- I de tilfælde hvor der foreligger lovmæssig hjemmel eller er afgivet samtykke til markedsføring, vil 
vi kommunikere så relevant som muligt på baggrund af dine interesser eller adfærd. Du har ret til at 
modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for målrettet markedsføring. 

- Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, 
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. 

 
Bemærk venligst, at disse ændringer træder i kraft i pr. 30. maj 2019. 
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