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Privatlivspolitik for Katthuset v. FDF Viby J 

Senest opdateret den 13/06/2022 

Denne privatlivspolitik (”politik”) er gældende for samtlige af de oplysninger, som 

du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig som bruger af vores tjenester, 

herunder ved færden på vores hjemmeside. I politikken kan du læse mere om, 

hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor 

længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Vi behandler kun personoplysninger, 

der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter 

dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.  

Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i 

politikken, som du ikke kan acceptere. På http://www.fdfvibyj.dk/privatlivspolitik vil 

du til enhver tid kunne finde den gældende version af privatlivspolitikken. 

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:   

  

FDF Viby J 

Damtoften 20 

8260 Viby J 

CVR: 72046315  

www.fdfvibyj.dk  

Mads Simonsen 

 28 96 76 88 

kasserer@fdfvibyj.dk 

  

  

 

(Herefter kaldet ”Udlejer”)  

Behandling af personoplysninger  
Afhængig af om du er lejer eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi 

forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi kan give 

dig de ydelser, du efterspørger i forbindelse med reservation og booking af 

Katthuset.  

Vi behandler følgende personoplysninger:  

Oplysninger om lejere:   
Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, 

adresse, telefonnummer, , e-mailadresse, kontooplysninger.  

Her indsamler vi oplysninger fra  
De fleste oplysninger får vi fra dig.  

Hvis du har anvendt https://hyttefortegnelsen.dk/, modtager vi dit navn, mail og 

telefonnummer, så vi kan kontakte dig. 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger  
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.   

Lovlige grunde til behandling er særligt:  

• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt (f.eks. udlejning) med dig  

• Behandling efter lovkrav (bogføringsloven)  

 

http://www.fdfvibyj.dk/
mailto:kasserer@fdfvibyj.dk
https://hyttefortegnelsen.dk/
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Cookies  
På kredsens hjemmeside gøres der brug af ”cookies” ved samtykke, til at indsamle 

webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser 

og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Vi behandler ikke 

information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan 

forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Hvis du ikke accepterer 

cookies, vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke 

personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit medlemsnummer 

eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af nærværende politik.  

Videregivelse af dine personoplysninger  
I forbindelse med udlejning, videregiver vi dine oplysninger til vores opsynsmand, 

så det kan sikres, at det er de korrekte lejere der er kommet.  

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger  
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra udlejningens ophør i 

overensstemmelse med følgende kriterier:  

• Af praktiske og administrative hensyn, samt overholdelse af lovkrav 

opbevarer vi dine almindelige oplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for 

udlejningen  

• Vi opbevarer oplysninger på udlejningerne til statistik og lignende, så 

længe de har historisk værdi. 

 

Dine rettigheder  
Når vi behandler personoplysninger om dig, har du en række særlige rettigheder 

efter persondataforordningen:  

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data  

• Retten til indsigt i egne personoplysninger  

• Retten til berigtigelse og sletning   

• Under særlige omstændigheder: Retten til begrænsning af behandling  

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt 

format)  

• Retten til indsigelse   

• Retten til tilbagekaldelse af samtykke, hvis behandlingen er baseret på 

samtykke  

 

Du kan skrive til kontaktpersonen, for at gøre brug af én eller flere af ovenstående 

rettigheder. Kontaktpersonen er angivet øverst i dette dokument.  

Hvis du anmoder 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.  

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage 

til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 

3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk 


