
Persondatapolitik 
For LM Klubben, Danmark 

LM Klubben, Danmark er som klub dataansvarlig for de personoplysninger, som behandles om dig i forbindelse 

med LM Klubben, Danmark.I denne persondatapolitik beskriver vi, hvordan vi behandler personoplysninger om dig 

i forbindelse med vores klub. 

Personoplysninger og brug heraf 

LM Klubben modtager oplysninger fra dig, når du indmelder dig i klubben. Vi behandler følgende 

personoplysninger: Navn, adresse, mail, telefonnummer, bådtype, evt. bådens produktionsnummer, bådnavn og 

hjemhavn. Disse oplysninger behandles i forbindelse med gennemførsel af kontingentopkrævning og 

klubaktiviteter samt ved salg af vore klubprodukter (som standere, LM krus, med videre).   

Deling af oplysninger 

LM Klubben deler ikke personoplysninger udenfor medlemskredsen. Personoplysningerne bruges til information 

om og invitation til aktiviteter i klubben, ligesom en opdateret medlemsliste kan tilgås af medlemskredsen via 

”log-in kode” på hjemmesiden. 

Hvordan beskytter vi dine oplysninger? 

Vi benytter passende sikkerhedsforanstaltninger med ”log-in koder” for at beskytte dine personoplysninger imod 

manipulation, tab, destruktion samt mod at andre uberettiget får adgang til dine oplysninger. Vores 

sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.  

Klubben kan uden samtykke offentliggøre billeder på internettet defineret i denne sammenhæng som 

Situationsbilleder af harmløs karakter, medens Portrætbilleder kun offentliggøres med samtykke fra 

portrætterede.   

Indsigt, rettelse og sletning af dine oplysninger 

Du kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke persondata, LM Klubben opbevarer og behandler om dig i 

forbindelse med medlemskabet i klubben. Hvis de personoplysninger, som LM Klubben behandler om dig, er 

urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover 

kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. 

Du kan rette henvendelse til LM Klubbens telefonnummer 31375181.Hvis du ønsker at klage, kan du skrive til LM 

Klubbens klageansvarlige, formand Hans Erik Jørgensen, Ejstrupvej 1, 6000 Kolding. Du har også mulighed for at 

klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk 

 

Hvor længe opbevares dine oplysninger? 

LM Klubben gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for gennemførelse af aktiviteter i 

forbindelse med medlemskabet i LM Klubben, Danmark, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til 

lovgivningen, dog max 3 år fra udmeldelse. 

Ændringer af politik 

Det kan være nødvendigt for LM Klubben, at opdatere og ændre denne politik. I tilfælde af væsentlige ændringer, 

giver vi dig besked. Den til enhver tid gældende version af denne politik, kan findes på vores hjemmeside under 

”MedlemTilMedlem”/Biblioteket/Datatilsynet. 
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