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Politik om beskyttelse af personlige oplysninger     

Introduktion 

Forretningsudvalget for ’Sammenslutningen af Kunstcirkler i Herning og Omegn’ indsamler i forbindelse 

med medlemskab af en Kunstcirkel almindelige persondata: Navn, leveringsadresse, e-mailadresse og 

telefonnummer. Det er en betingelse for at indgå i en af foreningens Kunstcirkler.  

Er de angivne oplysninger ikke korrekte, kan Forretningsudvalget ikke garantere, at det månedlige 

kunstværk kan leveres.  

Datapolitik 

Dataansvarlig er Forretningsudvalget. Beskyttelsen af personlige oplysninger er vigtig for os.  

Beskyttelsen reguleres i forhold til EU’s persondataforordning, kaldet GDPR, General Data Protection 

Regulation, som trådte i kraft 25. maj 2018.  

Nedenfor præsenteres, hvordan vi håndterer de almindelige personlige oplysninger, og hvilke rettigheder 

man har.  

Formålet med indhentning personlige oplysninger 

De indhentede almindelige personoplysningerne er nødvendige for, at man kan indgå i en Kunstcirkel med 

modtagelse og aflevering af kunstværker, herunder modtage information om møder o.l. 

Det gælder også mht. at stå på ventelisten for at indgå i en kunstcirkel. 

Hvilke personoplysninger indsamles? 

De almindelige personoplysninger, som indsamles og behandles, omfatter navn, adresse hvor kunst skal 

afleveres, e-mailadresse og telefonnummer. Oplysningerne afgives ved indmeldelse til Sammenslutningen 

af det nye medlem selv.  

I forbindelse med opskrivning på venteliste samt medlemskab af Kunstcirklen afleveres en samtykke-

erklæring, der giver tilladelse til, at vi kan anvende de nævnte personoplysninger til formålet. 

Som medlem af Forretningsudvalget optræder foto, navn og mailadresse på websiden, kunstcirklen.dk  

Opbevaring af personoplysninger 

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål. 

Oplysningerne opbevares på kassererens kontor. 

Hvem behandler personoplysningerne? 

Ovennævnte personlige oplysninger behandles af Forretningsudvalget i forbindelse med planlægning af 

cirkulation af kunst samt udsendelse af faktura for indbetaling af depositum, årligt kontingent samt pris for  
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eventuel indkøb af værker på auktionen i forbindelse med den ordinære generalforsamling første mandag i 

december. 

Rettigheder til egne oplysninger 

Man har til enhver tid ret til at tilbagetrække sit samtykke til, at Bestyrelsen kan behandle de oplysninger, vi 

har fået. 

Dette betyder også, at man kan anmode om rettelse eller sletning af de personlige oplysninger. En sådan 

anmodning skal ske skriftligt til den Cirkelansvarlige eller Formanden for Forretningsudvalget. Data 

korrigeres eller slettes derefter inden for en måned.  

Sletning 

Persondata slettes ved udtræden af foreningen. 

Info om EU's persondataforordning, forkortet GDPR 

Se http://www.gdpr.dk/ 

Hjemmesiden, www.kunstcirklen.dk  

Når en bruger besøger vores website, registreres besøget i vores tæller som et tal. 

Cookies 

Websiden anvender ikke ”cookies”. 

Personoplysninger på hjemmesiden 

Der er på hjemmesiden ingen informationer om medlemmer i aktuelle eller tidligere Kunstcirkler. 

I forbindelse med historiske afsnit indgår person-navne, der generelt er tilgængelige. 

 

Videregivelse af oplysninger 

Der videregives ikke personlige oplysninger til andre uden for Kunstcirklen. 

Indsigt og klager 

Man har altid ret til at få oplyst hvilke personoplysninger, vi har registreret. Dette kan ske ved henvendelse 

til den Cirkelansvarlige eller til Formanden, hvortil en klage også kan sendes. 

Revision af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i 

privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores 

hjemmeside. 
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