
 

Persondatapolitik for foreningen StofskifteSupport 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger m.v. 

Foreningen StofskifteSupports bestyrelse v. formand Anett Kromann er dataansvarlig 
for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder 
vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Foreningen StofskifteSupport v. formand Anett Kromann 

Adresse: Islands Brygge 21 2. 2300 København S 

CVR: 36008636 

Mail: info@stofskiftesupport.dk 

Medlems-telefon: 60805756 hver tirsdag ml 18-21. 

 

Når du melder dig ind i foreningen StofskifteSupport, indsamler vi følgende  
personoplysninger: 
 

 Fornavn og efternavn 
 Adresse 
 e-mail 
 Medlemsnummer 

 

Formål: 

 Udsendelse af Nyhedsbreve til medlemmerne 
 Særlige medlemstilbud, så som arrangementer for medlemmer m.m 
 Servicemails i forbindelse med medlemskab af foreningen StofskifteSupport 

 

Hvor stammer dine personoplysninger fra: 

• Oplysningerne modtager vi fra dig i forbindelse med indmeldelse  

 

Videregivelse af oplysninger: 

• Foreningen videregiver ingen af dine personoplysninger til tredjepart 

 

Opbevaring af dine oplysninger: 

• Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du ønsker at være medlem af 
foreningen. Hvis du vælger at melde dig ud, sletter vi oplysningerne igen 
 

Al udgående mailkorrespondance fra foreningen StofskifteSupport er krypteret. 

 



Den nye lovgivning siger: Du har efter databeskyttelsesforordningen en række 
rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en 
række yderligere oplysninger. 

 

Ret til berigtigelse (rettelse): 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 

Ret til sletning: 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet 
for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

 

Ret til begrænsning af behandling: 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger 
begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun 
behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med 
henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at 
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 

Ret til indsigelse: 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af 
dine personoplysninger. 

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, 
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse 
personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de 
registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

 

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. 


