
Den Selvejende institution 
FORENINGSHUSET HØJNÆSVEJ 
Højnæsvej 63, 2610 Rødovre 
Tlf.: 36 72 32 00; mail: kontor@foreningshuset.dk 

1 
 

 
 
 
Privatlivspolitik for Den selvejende institution Foreningshuset 
 
Seneste ændring 24. maj 2018 
 
 
Den selvejende institution Foreningshuset 
 
Foreningshuset behandler personoplysninger på bestyrelsesmedlemmer i de foreninger, der er 
godkendt af Rødovre Kommune og af Foreningshusets bestyrelse til at benytte lokaler i 
Foreningshuset.  
Foreningshuset behandler tillige personoplysninger på enkeltpersoner, organisationer og 
virksomheder, der har lejeaftaler med institutionen. 
 
Foreningshuset har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller hvordan vi behandler 
personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 
 
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte 
formål og ud fra legitime interesser. 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. 
 
Kontaktoplysninger på dataansvarlig: 
 
Den selvejende institution Foreningshuset, Højnæsvej 63, 2610 Rødovre, Telefonnummer 
36723200, CVR-nummer 18737795. Kontaktperson: Daglig leder, mail: kontor@foreningshuset.dk. 
 
Behandling af personoplysninger 
 
Vi behandler følgende personoplysninger: 
 

- Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. 
- Andre oplysninger i relation til foreningen og bankkontonummer. 

 
Hvor indsamler vi oplysninger fra: 
 
Normalt får vi oplysninger direkte fra dig.  
 
I nogle tilfælde kan der være andre kilder: 
 
Nødvendige oplysninger til brug for afholdelse af aktivitet. 
 
Foreningshusets formål med behandling af personoplysninger 
 
Vi behandler personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 
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Lovlige grunde til behandling er særligt: 
 

- Foreningshusets legitime interesser i at behandle oplysninger (interesseafvejningsreglen) 
- Behandling efter lovkrav 
- Behandling med samtykke i særlige tilfælde 

 
 
Formål med behandling af medlemsoplysninger: 
 

- Som led i Foreningshusets aktiviteter, herunder bl.a. indkaldelse til møder, og andre 
relevante informationer samt udlevering af nøgler. 

- Opfyldelse af lovkrav 
 
 
Opbevaring af dine personoplysninger: 
 
Personoplysninger i Foreningshuset opbevares på aflåst kontor. 
Personoplysninger om dig vil blive slettet eller arkiveret, når der ikke længere er et legitimt og 
arbejdsrelateret behov for at opbevare dem til opfyldelse af ovennævnte forpligtelser eller opgaver, 
eller når der i øvrigt ikke længere er hjemmel til at opbevare oplysningerne, jf. bogføringsloven 5 år 
efter endt ansættelsesforhold, og en årrække derefter baseret for forældelsesregler om krav. 
 
Tilbagekaldelse af samtykke: 
 
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke. Hvis du tilbagekalder samtykket, vil 
tilbagekaldelsen dog ikke påvirke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket. 
 
Dine øvrige rettigheder: 
 
Vi gør dig opmærksom på, at du med lovgivningens begrænsninger har følgende rettigheder i 
forhold til de personoplysninger Foreningshuset behandler om dig: 
 

- Retten til indsigt 
- Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning 
- Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen 
- Retten til at gøre indsigelser mod denne behandling 

 
Såfremt du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder kan du kontakte den daglige leder 
på mailadresse: kontor@foreningshuset.dk. 
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Klagemulighed: 
 
Du har ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, hvis du mener, at 
Foreningshuset ikke behandler dine data i overensstemmelse med de gældende beskyttelsesregler. 
 
Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. 
 

 
 


