
 

Privatlivspolitik for Foreningen RAMhuset 

Vi behandler almindelige personoplysninger og skal overholde lovgivningen og 

principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne 

privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi håndterer personoplysninger til 

sikring af en lovlig og gennemsigtig behandling. 

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra 

foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er 

relevante og nødvendige for at opfylde foreningens formål, og vi sletter dine 

oplysninger, når du over for formanden eller kassereren skriftligt tilkendegiver, at 

du ikke længere vil være medlem af foreningen. 

Foreningen RAMhusets bestyrelse er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine 

personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Du kan altid kontakte foreningen vedrørende dine personoplysninger: 

Kontaktperson: Fleming Colstrup, kasserer 

Adresse: Hejrevej 55 

CVR: 37525693 

Telefonnr.: 20 61 65 54 

Mail: kasserer@ramhuset.dk 

Hjemmeside: www.ramhuset.dk 

Indhold af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

1. Medlemsoplysninger: 

Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, indmeldelsesdato, 

telefonnummer, mailadresse. 

Status for betaling af kontingent. 

2. Oplysninger om frivillige: 

Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. 

Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og 

http://www.ramhuset.dk


dens bankkonto. 

Vi indsamler kun oplysningerne fra medlemmet selv. 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig 

grund. 

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er: 

At vi som forening har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger. 

At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde foreningens vedtægter. 

At du med din indmeldelse har givet samtykke til, at vi kan behandle dine 

oplysninger. 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er: 

At opkræve kontingent og sende nyhedsbrev. 

At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og 

følge op på disse. 

At administrere din relation til foreningen. 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er: 

At vi kan koordinere og håndtere bestyrelsens og andre frivilliges opgaver i 

foreningen. 

At kunne udbetale refusion for udlæg og lignende. 

At administrere den frivilliges relation til foreningen. 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

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

af foreningens berettigede og legitime interesser som er: 

At håndtere dine medlemsrettigheder - fx på generalforsamlingen - i henhold 

til foreningens vedtægter. 

At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder at 

betale kontingent mv.. 

At kunne planlægge og afholde sociale og kulturelle arrangementer og 

aktiviteter. 

At kunne vise situationsbilleder fra konkrete aktiviteter eller arrangementer i 

foreningen. 



At bevare anonymiserede oplysninger med historisk værdi til statistik og 

lignende. 

Samtykke 

Når vi behandler oplysninger om dig, kan det ske på et andet lovligt grundlag 

end dit samtykke, fx spørgsmål fra myndigheder. Udover efterkommelse af 

myndigheders legitime krav videregives ingen oplysninger til tredje part. Vi 

indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at 

behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du 

kan til enhver tid trække samtykke tilbage ved at give kontaktpersonen besked 

om det.


