
 

Privatlivspolitik 

Foreningen Esrum-Tisvildevejen 

 

Den overordnet Privatlivspolitik for Foreningen Esrum-Tisvildevejen er, at vi kun 

indhenter persondata i tilfælde, hvor det er relevant for din aktivitet i foreningen, det 

kan være som deltager i en vandringstur eller andet arrangement, som frivillig eller 

som sponsor og samarbejdspartner. 

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi 

relevante lovbestemmelser. Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten 

er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for det formål, 

hvormed dine data er indhentet. 

Hvis du ønsker at købe en vandringstur, deltage i et arrangement eller modtage 

nyhedsbreve fra Foreningen Esrum-Tisvildevejen har vi brug for at indsamle visse 

persondata for at kunne tilbyde dig vores services.  

1. Formål med at indhente oplysninger  

Oplysninger om dig indsamles, behandles og anvendes til brug for afviklingen af en 

aktivitet eller at informere om Foreningen Esrum-Tisvildevejens aktiviteter af enhver 

art, herunder administration, indkaldelse til møder, udsendelse af nyhedsmail mv. 

Dine personoplysninger opbevares kun, så længe du er deltager i en aktivitet eller 

er tilmeldt nyhedsmailen.  

2. Hvilke oplysninger er registreret 

Vores registrering indeholder følgende oplysninger:  

• Navn 

• Adresse 

• Mobil eller telefonnr. 



• E-mail 

• Om du er vandre, frivillig, sponsor eller andet  
 

3. Samtykke til opbevaring af personoplysninger  

Når du tilmelder dig nyhedsmailen, deltagere i en tur eller arrangement giver du 

samtidig dit samtykke til, at vi opbevarer de under punkt 2 nævnte oplysninger. 

4. Videregivelse af oplysninger 

Foreningen Esrum-Tisvildevejen videregiver alene oplysningerne i det omfang, det 

er nødvendigt, som led i afviklingen af foreningens aktiviteter, herunder for at levere 

den ydelse/produkt, du har købt. 

Vi anvender samarbejdspartnere i forbindelse med vores vandreture og 

arrangementer. Disse samarbejdspartnere behandler i visse tilfælde, og kun efter 

vores instruks, personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os.  

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand. 

5. Ret til indsigt og berigtigelse  

Du vil altid kunne få oplyst og få rettet/ændret de persondata, vi har registreret om 

dig ved at rette henvendelse til Foreningen Esrum-Tisvildevejen på e-mailen 

admin@tisvildevejen.dk.  

6. Ret til at få slettet oplysninger  

Ønsker du at få slettet dine oplysninger, skal du henvende dig til Foreningen Esrum-

Tisvildevejen på e-mailen admin@tisvildevejen.dk.  

 

7. Ret til at klage til Datatilsynet  

Du kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 

1300 København K, tlf.: 3319 3200, eller e-mail: dt@datatilsynet.dk. 
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