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Behandling af personoplysninger i SRC Roskilde.  

 

Herunder har vi beskrevet, hvordan SRC Roskilde behandler dine personoplysninger og hvilke 
rettigheder, du har i forhold til disse oplysninger. 

Du er altid velkommen til at kontakte formanden eller kassereren fra SRC Roskilde med spørgsmål. 

  

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?  

SRC Roskilde er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig. Du finder 
vores kontaktoplysninger nedenfor. 

  

SRC Roskilde  

CVR.nr. 35698949 

Singlerock Cafe Roskilde 

v/formanden  

Formandens navn og telefonnummer findes på www.singlerock.dk under Roskilde. (Bestyrelsens 
sammensætning). 

E-mail: Roskilde@singlerock.dk  

(den dataansvarlige) 

  

2. Kontaktoplysninger på den/de databeskyttelsesansvarlige  
Hvis du har spørgsmål til, hvordan SRC Roskilde behandler dine personoplysninger, er du altid 
velkommen til at kontakte SRC Roskildes formand eller kasserer.  

Det kan du gøre således: 

 På e-mail: Roskilde@singlerock.dk  
 På telefon: Til formanden eller kassereren. Du finder deres telefonnummer på vores 

hjemmeside www.singlerock.dk under Roskilde. (Bestyrelsens sammensætning).  
 
 

3. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler personoplysninger om dig som led i vores aktiviteter som singleforening, f.eks. i 
forbindelse med vedligeholdelse af vores medlemsdatabase, deltagelse i fester, arrangementer, 
udsendelse af nyhedsmail, forslag til aktiviteter m.m.  

http://www.singlerock.dk/
http://singlerock.dk/index.php/bestyrelsen.227.html
http://singlerock.dk/index.php/bestyrelsen.227.html
mailto:Roskilde@singlerock.dk
mailto:Roskilde@singlerock.dk
http://www.singlerock.dk/
http://singlerock.dk/index.php/bestyrelsen.227.html
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4. Kategorier af personoplysninger  

Som led i dit nuværende eller tidligere medlemskab af SRC Roskilde behandler vi oplysninger om 
dig. De oplysninger som vi opbevarer om dig, kan kategoriseres som almindelige 
personoplysninger.   

Vi behandler disse personoplysninger om dig: 

 Medlemskab af SRC Roskilde  
 Stamdata, herunder dit navn, privatadresse, private telefonnumre, e-mailadresse 
 Dit fødselsår  
 Din anciennitet i foreningen.  
 Hvilke nyhedsbreve, du har modtaget 
 Hvilke fester, arrangementer, aktiviteter m.m. du har været tilmeldt og hvor foreningen har 

stået som arrangører for.  
 

5. Videregivelse af dine personoplysninger 

Vi videregiver ingen personoplysninger overhovedet. 

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger  

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 6 mdr. Fristen regnes fra den dag dit medlemskab 
ophører. 

Ved deltagelse i arrangementer, fester og lign., hvor der er udarbejdet deltagerlister, slettes 
listerne umiddelbart efter arrangementets afholdelse, dog senest 1 mdr. efter.  

Oplysningerne er som udgangspunkt kun tilgængelige for kassereren, men deles med de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer i det omfang det kræves, for at de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan 
varetage de opgaver han/hun  er pålagt i henhold til fordeling af bestyrelsesposter, opgaver m.m.  

Mails der sendes til ”bymailen” Roskilde@singlerock.dk og som besvares af 
bestyrelsesmedlemmerne, afhængig af mailens indhold, skal efter besvarelse af henvendelsen 
slettes efter max. 6 mdr. Dette gælder både den indkomne og den sendte mails. Det er det enkelte 
bestyrelsesmedlems ansvar at sikre, at svarmailen er slettet fra medlemmets ”sendt postkasse” og 
i Papirkurven.  

 

7. Retten til at trække samtykke tilbage 

SRC Roskilde bruger som udgangspunkt ikke samtykke som grundlag for at behandle dine 
personoplysninger, da vi har valgt tolke forordningen således, at når du melder dig ind i en 
foreningen og afgiver personoplysninger så ligger der samtidige et samtykke heri.  

  

mailto:Roskilde@singlerock.dk
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8. Dine rettigheder 

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder: 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)  

 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret. 
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. F.eks. ved 
ikke at modtage nyhedsmail og andre informationer fra SRC Roskilde.  

 Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle dine 
personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke.  

Ret til indsigelse  

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

  

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

Hvis du ønsker at bruge en eller flere af dine rettigheder, skal du kontakte SRC Roskilde, jfr. Pkt. 1.  

 

http://www.datatilsynet.dk/

