Persondatapolitik
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til
dig. Når du melder dig ind, som virksomhed eller privat, i Løkken.dk giver du samtidig
samtykke til foreningen til at indsamle og behandle informationer i forbindelse med statistik
og nyhedsbreve.
Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og give dig den bedst mulige
information ifm. aktiviteter i foreningen.
Dette gør vi for:
•

At varetage medlemmernes interesser, heriblandt erhvervsdrivende, overnatning,
restauratører, handelsdrivende, håndværkere og turistaktører i og omkring Løkken.

•

At gennemfører af og udbredelse om vores virke og aktiviteter.

•

At informere det der vedrører medlemmerne.

•

At behandle af oplysninger til forbedring af erfaringer og kompetencer.

•

At videregive almindelige personoplysninger til vores medlemsforeninger, når vi har
behov for at kommunikere af hensyn til den praktiske afvikling af foreningens aktiviteter.

•

At forsat opbevare dine oplysninger med henblik på at informere om vores produkter og
ydelser. Har du opgivet personoplysninger til os i forbindelse med opfyldelse af en
kontrakt, samarbejdsaftale eller networking, vil denne information omfattes af
markedsføringsloven og informeres kun om tilsvarende produkter og ydelser, medmindre
vi har dit videregående samtykke.

•

At kunne videregive almindelige personoplysninger på foreningens kontaktpersoner af
forsikringsmæssige årsager.

•

At tilstræbe flest mulige medlemmer og frivillige i lokalområdet og af administrative
hensyn, opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i op til 6 år efter ophøret af et
aktive behandlingsformål.
Nyhedsbreve
Det sker, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev. Ved tilmelding giver du eksplicit
samtykke til, at vi må bruge følgende informationer om dig:
•
•

Navn
Mailadresse

Vi beder dig om mailadresse for, at du kan modtage nyhedsbrevet, samt et navn for at
minimere risikoen for at ende i spamfilteret. Ikke andet. Du er velkommen til at nøjes med
fornavn eller bruge et falsk navn, hvis du er bange for, at disse informationer kan blive
misbrugt. Det vigtigste for os er, at du er tryg ved at modtage vores nyhedsbrev.
Løkken.dk bruger Campayn som platform til udsendelse af nyhedsbreve. Campayn er et
amerikansk firma, og derfor opbevares de oplysninger, som du afgiver i forbindelse med
nyhedsbrevet, i USA. Nyhedsbrevet har til formål at dele og formidle generelle
informationer indenfor det kommercielle og non-kommercielle tilbud.
Du kan til en hver tid opsige dit nyhedsbrevabonnement ved at afmelde via link nederst i
nyhedsbrevet. Kort efter din afmelding vil du blive komplet slettet fra systemet.
Frivillig i foreningen Løkken.dk
Som frivillig i Løkken.dk er du ikke nødvendigvis medlem foreningen, men stadig omfattet
af Persondataloven. Ved tilsagn om din frivillighed giver du således eksplicit samtykke til,
at vi må bruge følgende informationer om dig:
•
•
•

Navn
Telefonnummer
Mailadresse

Vi beder dig om navn, telefonnummer og mailadresse, udelukkende for at du kan modtage
information om de aktiviteter, som foreningen måtte ønske din tilbudte assistance til.
Du kan til en hver tid kontakte os og tilbagetrække dit tilsagn om frivillighed, og dit navn,
telefonnummer og din mailadresse vil straks blive slettet fra listen over frivillige.
Sikkerhed
Løkken.dk ser meget alvorligt på datasikkerhed og har truffet tekniske og organisatoriske
foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet,
offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller
i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Ret til at få rettet eller slettet personoplysninger
Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til
at få dem rettet. Dette kan du selv gøre via at kontakte os pr. mail info@loekken.dk. Du
skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de
kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du
mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede
dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine
personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine
personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald
ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og
Løkken.dk sletter dem, når de ikke længere er nødvendige - f.eks. når du afmelder
nyhedsbrevet. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for
opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår
informationer slettes.
Vi optimerer og opdaterer løbende vores privatlivspolitik
Vi har ret til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer
vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver
samtykke til det.
Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden
til enhver tid gøre indsigelse mod, at disse oplysninger anvendes og få dem slettet eller
redigeret. Henvendelse herom kan ske til Løkken.dk via kontaktoplysningerne nedenfor.
Ønsker du at klage over Løkken.dks behandling af dine personoplysninger, har du også
mulighed for at tage klage til Datatilsynet.

Kontaktoplysninger:
Løkken.dk
Løkken Turistbureau
Jyllandsgade 15
9480 Løkken
Tlf.: +45 98 99 10 09
E-mail: info@loekken.dk
CVR: 39400197

