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I forbindelse med dit medlemskab i X1/9 Club of Denmark har vi en række oplysninger om dig.  
Efter databeskyttelsesforordningen skal vi give dig oplysning om, hvordan vi behandler dine data. Derfor har 
vi udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data.  
 
X1/9 Club of Denmark anvender udelukkende dine personoplysninger til brug for dit medlemskab i klubben. 

Vi videresælger ikke oplysninger om vores medlemmer til andre. Og vi udleverer ikke dine data til andre end 

dem, som er beskrevet i denne privatlivspolitik. 

X1/9 Club of Denmark’s dataansvar. 
 

X1/9 Club of Denmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig, 
og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 
 
X1/9 Club of Denmark har ikke nogen fast hjemadresse, men administreres af den til enhver tid værende 
valgte formand og kasserer. 
  
Klubbens kontaktoplysninger:  
 

Klubbens navn: X1/9 Club of Denmark 
Klubbens hjemmeside: www.x1-9.dk 
Formandens mailadresse formand@x1-9.dk  
Kassererens mailadresse kassemester@x1-9.dk  

 
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger.  
 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et medlemskab i X1/9 Club of Denmark.  
Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i X1/9 Club of Denmark, hvilket 
omfatter: 
 

- Orientering til dig om klubbens aktiviteter f.eks. i form af mails, SMS eller informationer på hjemmesiden. 

- Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne  

- Håndtering af dine medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent  

- Hvis du som frivillig indtræder i klubbens bestyrelse, eller i et udvalg, vil dine kontaktinformationer i form af 
navn, mail, telefon blive delt med klubbens medlemmer på klubbens hjemmeside. 
 
Kategorier af personoplysninger  
 

Vi behandler personoplysninger på:  
 

- Klubbens medlemmer.  
 

Vi behandler alene almindelige personoplysninger i form af kontaktoplysninger dvs. navn, adresse, 
telefonnummer og e-mailadresse samt medlemsnummer. 
 
Deling af dine personoplysninger  
 

Vi videregiver kun dine personoplysninger til følgende modtagere:  
 

- Klubbens bankforbindelser incl. NETS i forbindelse med betalinger m.m. 

 
Personoplysninger på den lukkede del af X1/9 Club of Denmark´s hjemmeside 
 

Hvis du skriftligt (evt. via mail) har tilkendegivet at du ønsker at være opført på klubbens hjemmeside vil du 
være opført der så længe du er medlem eller indtil du skriftligt (evt. via mail) anmoder om at blive fjernet fra 
hjemmesiden. 
 
Hvor får vi dine personoplysninger fra? 
 

Personoplysningerne behandlet af X1/9 Club of Denmark indhentes udelukkende hos dig, oftest i forbindelse 
med din indmeldelse. 
  
Opbevaring af dine personoplysninger  

http://www.x1-9.dk/
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Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til en måned efter din 
udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Herefter vil data og evt. mails blive slettet ligesom evt. 
skriftlig korrespondance vil blive makuleret. 
 
 
Dine rettigheder  
 

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 klubbens kasserer på mail: kassemester@x1-9.dk 
 
Ret til at se oplysninger:  
Du kan få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.  
 
Ret til berigtigelse (rettelse):  
Du kan få eventuelle forkerte oplysninger om dig selv ændret.  
 
Ret til sletning:  
Du kan få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer – 
dette vil dog medføre udmeldelse af klubben med det samme uden nogen form for refusion af eventuelt 
tilbageværende kontingent for den resterende periode. 
 
Ret til sletning fra hjemmesiden: 
Hvis du skriftligt (evt. via mail) har valgt at være opført på den lukkede del af klubbens hjemmeside kan du til 
enhver tid skriftligt (evt. via mail) anmode om at blive slettet fra hjemmesiden. Sletning vil ske senest en 
måned efter din anmodning. 
 
Ret til begrænsning af behandling:  
Du kan i visse tilfælde få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få 
begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, medmindre det 
sker med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en 
person eller vigtige samfundsinteresser.  
 
Ret til indsigelse: 
Du kan i visse tilfælde gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.  
 
Du kan efter anmodning modtage vore registrerede personoplysninger om dig.  
 
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.  

 
Revidering af privatlivspolitikken 
 

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata 
på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende 
privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud til orientering til alle 
medlemmer via mail. 
 
 
 
Med venlig hilsen  
bestyrelsen i X1/9 Club of Denmark. 
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