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Privatlivspolitik for Veteran Motorcyklens Venner (VMV) 

Vi behandler Personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, 
hvordan vi behandler dine personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime 
interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af angivne 
formål, og vi sletter dine oplysninger når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det. 

Veteran Motorcyklens Venner er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i 
overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er: 

Formand: Carsten Bantz 

Ved Lunden 3, 4220 Korsør 

CVR: 31843707 

Tlf. 42384072 

E-mail: formand@vmvmc.dk 

Hjemmeside: www.vmvmc.dk 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler medlemsoplysninger som almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, 
fødselsår, mailadresse, udmeldelsesdato, herunder andre oplysninger om tillidsposter (formand, kasserer 
og bestyrelsen).  

Oplysninger fra frivillige hjælpere behandles ligeledes som ovenfor beskrevet. 

Her indsamler vi oplysninger fra: 

Normalt får vi oplysningerne fra dig i forbindelse med indmeldelse i foreningen eller deltagelse i 
arrangementer i klubben. I nogle tilfælde kan der være andre kilder f. eks. offentlige myndigheder og 
sociale medier eller andre kanaler som er tilgængelige.  

Klubbens formål med behandling af dine personoplysninger. 

At behandle medlemsoplysninger – herunder opkræve kontingent, sende nyhedsbrev/sms, drive 
foreningens aktiviteter og administrere din relation til klubben, samt at vi kan koordinere og håndtere 
frivilliges opgaver i foreningen. 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser. 

Herunder opkrævning af kontingent, at kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter, 
at kunne vise situationsbilleder fra en konkret aktivitet eller arrangement i foreningen, samt til at opbevare 
oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger. 

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i op til 3 år efter dit 
virke. 
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Dine rettigheder. 

Ret til at blive oplyst om behandling af data, ret til indsigt i egne personoplysninger, reten til berigtigelse, 
retten til sletning, ret til begrænsning af behandling, ret til at få udleveret oplysninger vi har om dig i 
almindeligt format. 

Indsigelse kan gøres ved henvendelse til ovennævnte VMV´s kontaktperson som angivet ovenfor. 

Hvis du henvender dig med anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, 
om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringen eller sletning hurtigst muligt. 

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger. 

Revision af privatlivspolitikken. 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer vil det fremgå af 
datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside www.vmvmc.dk 

Veteran Motorcyklens Venner.  
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