
 

 

Privatlivspolitik for Single Rock Café, København 

 

Single Rock Café, Københavns dataansvar: 

Foreningen behandler personoplysninger for medlemmerne og har derfor besluttet 
denne privatlivspolitik, som beskriver hvordan medlemmernes personoplysninger be-
handles og hvordan forståelighed og gennemsigtighed sikres. 

Gennemgående for databehandlingen er, at foreningen kun behandler personoplys-
ninger til bestemte formål ud fra foreningens berettigede interesser. Foreningen be-
handler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af for-
eningens formål, og medlemmernes oplysninger slettes, når de ikke længere er nød-
vendige.  

 

Kontaktoplysninger for de dataansvarlige: 

SRC, København er dataansvarlig, og bestyrelsen sikrer, at medlemmernes personop-
lysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger for foreningen og dataansvarlige: 

Hjemmeside: singlerock.dk/Kbh.  CVR nummer:  26015502 

Kontaktperson:  Claus Gry Kontaktperson:  John Austin 

Mailadresse: medlemskab@kbh-src2.dk Mailadresse:  kasserer@kbh-src2.dk 

 

Behandling af personoplysninger 

Foreningen opbevarer og behandler kun følgende personoplysninger : 

A) Almindelige personoplysninger: 
Navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, e-mailadresse og medlemskabets ud-
løbsdato. Oplysninger om fødselsår og telefonnummer opbevares kun hvis med-
lemmet selv vælger at oplyse dem. Ved indmeldelse tillægges medlemmet au-
tomatisk et medlemsnummer. 

 
B) Personoplysninger, der er tillagt en særlig grad af beskyttelse: 
Ingen data registreres. 



 

 
Således indsamles oplysninger: 

Oplysningerne stammer udelukkende fra medlemmernes egen registrering. 

 

Foreningens formål med behandling af medlemmernes personoplysninger 

Foreningen behandler medlemmernes personoplysninger til bestemte formål, når der 
foreligger en lovlig grund.  

Lovlige grunde til behandling er særligt:  
 

• Foreningens berettigede interesser i at behandle medlemmets oplysninger (i 
overensstemmelse med interesseafvejningsreglen) 

• At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med medlemmet. 
• Behandling der foretages som følge af lovkrav 
• Behandling efter udtrykkeligt samtykke 

 
Formålene :  
 

• Foreningens medlemshåndtering, herunder registrering af kontingentbetaling 
• Opfyldelse af lovkrav, f. eks. i folkeoplysningsloven 
• Administration af medlemmets relation til foreningen, f. eks. ændring af adresse 

eller mail-adresse m.v. 
 

Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang foreningen behandler medlemmernes oplysninger på baggrund af inte-
resseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettige-
de interesser som:  

• Håndtering af medlemmets rettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herun-
der i forhold til generalforsamlingen. 

• Opfyldelse af medlemspligter, herunder registrering af kontingentbetaling og 
tilsendelse af medlemskort.  

• Afholdelse af sociale arrangementer og lignende aktiviteter 
• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet el-

ler situation i foreningen  
• Af praktiske og administrative hensyn opbevars medlemsoplysninger i en perio-

de efter medlemsskabets ophør 

 

Samtykke 

Oftest vil foreningens behandling af medlemmernes personoplysninger basere sig på 
et andet lovligt grundlag end samtykke. Foreningen indhenter derfor kun medlemmets 
samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle personoplysninger 
til de formål, der er beskrevet ovenfor.  



 

Hvis foreningen søger at indhente et medlems samtykke, er det frivilligt, om med-
lemmet vil give dette samtykke, og medlemmet kan til enhver tid trække et samtykke 
tilbage ved at give besked til en af de ovennævnte dataansvarlige. 

 

Videregivelse af medlemmers personoplysninger 

Foreningen videregiver under ingen omstændigheder personoplysninger til firmaer til 
markedsføring eller andet komercielt formål uden medlemmets udtrykkelige, forudgå-
ende samtykke.  

Når foreningen videregiver personoplysninger til externe databehandlere, er disse kun 
data blandt medlemmets almindelige medlemsoplysninger, og kun dem blandt disse, 
som er absolut nødvendige for, at den externe databehandler kan udføre sin funktion. 
F. eks. kun medlemmets mail-adresse til Netic A/S, som besørger udsendelse af 
Spontanmails.   

 

Opbevaring og sletning af medlemmernes personoplysninger 

Foreningen opbevarer medlemmernes personoplysninger i en periode efter medlem-
skabets udløb på højst 36 måneder. Hvis et medlem begærer sig slettet sker dette 
indenfor 4 uger. 

Hvis medlemmet i medlemsperioden har tilmeldt sig en særlig service, ophører denne 
som hovedregel føst når samme service opsiges af medlemmet. Hvis en sådan service 
ønskes opsagt, udføres sletningen i løbet af højst 48 timer. 

 

Medlemmernes rettigheder 

Medlemmerne har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når 
foreningen behandler personoplysninger: 

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 

• Retten til indsigt i medlemmets egne personoplysninger 

• Retten til berigtigelse af fejlagtige eller ændrede data 

• Retten til sletning  

• Retten til begrænsning af behandling 

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 

• Retten til indsigelse  

Et medlem kan gøre brug af sine ovennævnte rettigheder, herunder gøre indsigelse 
mod foreningens behandling, ved at henvende sig til de dataansvarlige angivet på før-
ste side.  

Hvis medlemmet f.eks. henvender sig med en anmodning om at få rettet eller slettet 
vedkommendes personoplysninger, undersøger foreningen om betingelserne er op-
fyldt, og gennemfører i bekræftende fald ændringen eller sletningen inden 4 uger. 



 

Et medlem kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. 
Datatilsynet, hvis en afgørelse skønnes uberettiget. 

 

Revidering af privatlivspolitikken  

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik, når 
den skønner det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Ved ændringer vil nedenstående 
revisionshistorie blive opdateret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være 
tilgængelig på foreninges hjemmeside, singlerock.dk/Kbh. 

 

Revisionshistorik: 

Dato Revision 
 
1. april 2018 Første udkast, John Austin. 
12. august 2019 Godkendt på bestyrelsesmøde. 
17. august 2019 Justering af slettefrister efter konsultation med Claus Gry.  


