
  

LYSTFISKERIFORENINGEN  

SAMTYKKEERKLÆRING VEDRØRENDE FORENINGENS BEHANDLING AF DINE 

PERSONOPLYSNINGER 

 
Du opfordres til at gennemlæse følgende samtykkeerklæring samt informationen nedenfor.  
  
Ved indbetaling af kontingent giver du samtykke til, at Lystfiskeriforeningen må indsamle 
personoplysninger fra dig i form af navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdag og år, 
indmeldelsestidspunkt samt i særlige tilfælde fotografier.  
 
Hvad bruges dine persondata til? 

Dine persondata behandles som led i Lystfiskeriforeningens varetagelse af sine opgaver som 

forening til følgende formål:  
 
Registrering i foreningens medlemsarkiv 
Adressering af medlemsblad 
Opkrævning af kontingent og øvrige administrative aktiviteter 
Medlemsoversigt i foreningens blad, herunder meddelelser i bladet om flytning, udmeldelse 
og død. (Bladet er tilgængeligt elektronisk på foreningens hjemmeside) 
Registrering af præmiefisk 
Oversigter i blad og på hjemmeside vedr. præmiefisk 
Gravering af medaljer 
Booking af både og overnatning, samt registrering i rapportbøgerne 

 
Når du besøger Lystfiskeriforeningens hjemmeside, anvendes der cookies til statistiske formål 
med henblik på at skabe et overblik over, hvor mange besøgende der er på hjemmesiden, og 
hvilke dele af hjemmesiden der besøges. Du har som bruger mulighed for at klikke ”Nej tak til 
cookies”, hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger indsamles.  
 
Ved indsendelse af billeder eller ved deltagelse i foreningens aktiviteter,  skal du være 
indforstået med, at fotos af dig kan anvendes i medlemsbladet, på hjemmesiden og ved 
kampagner eller andre foreningsaktiviteter. 
 
Er der andre modtagere af dine oplysninger? 
Ja, vi offentliggør dine kontaktoplysninger i medlemsbladet, som også kan findes på 
hjemmesiden. Dette sker ved indmeldelse, flytning, udmeldelse og død. 
 
Lystfiskeriforeningen videregiver endvidere dine persondata til vores samarbejdspartnere. 
Det er vores bogholderi, trykkeriet der trykker vores medlemsblad, IT leverandøren af 
bookingsystemet samt den virksomhed der påtrykker adresse på medlemsbladet.  
Særligt for medlemmer der modtager graverede medaljer eller lign. videregives kun de for 
opgaven nødvendige oplysninger til den gravør, der udfører opgaven.  
 
Hvor længe opbevarer vi dine persondata? 
Lystfiskeriforeningen opbevarer og behandler kun dine persondata, så længe det er 
nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen.  
 



 

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine persondata blive slettet fra 
vores medlemsliste/arkiv. Af hensyn til mulighederne for ved genindmeldelse ikke at skulle 
betale fornyet indskud, sletter vi ikke dine kontaktoplysninger i vores medlemsregister. 
Og oplysningerne vil historisk kunne findes i medlemsbladene, der er tilgængelige elektronisk 
via hjemmesiden. 
 
Henvendelse via mail til foreningen vil ikke blive gemt. 
 
Lystfiskeriforeningen er dataansvarlig – hvordan kontakter du os? 
Lystfiskeriforeningen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi 

indsamler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.  
 
Lystfiskeriforeningen 
Kighusvænget 4 
3400 Hillerød 
e-mail: formand@lystfiskeriforeningen.dk 
 
Du er også velkommen til at kontakte vores ”databeskyttelsesrådgiver, DPO” (formanden), 
hvis du ønsker vejledning om dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine 
persondata, eller hvis du har øvrige spørgsmål til vores databehandling.  

 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 
 
Sikkerhed 
Vær opmærksom på, at fremsendelse af almindelig e-mail til Lystfiskeriforeningen ikke sker 
krypteret.  
 
Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til 
Lystfiskeriforeningens behandling af oplysninger om dig.  Du har ret til at anmode om indsigt i 
de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige 

oplysninger. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger. 
 
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine persondata herunder fx udøvelsen af dine 
rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte Lystfiskeriforeningen.  
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes 
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  
 
Retten til at trække samtykke tilbage  
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte 
os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke 

tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på 
baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis 
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du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Hvis du 
trækker dit samtykke tilbage, sletter vi dine personoplysninger, når vi er forpligtet til det. 
 
Klage til Datatilsynet  
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi 
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 
www.datatilsynet.dk. 
 
 

 
 


