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Privatlivspolitik 
 
Privatlivspolitik for Vestfyns Ferieklub 
Juli 2018 
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig 
hvordan vi behandler dine / jeres personoplysninger. 
 
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i privatlivspolitikken. Ved ændringer vil datoen 
øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være 
tilgængelig på Vestfyns Ferieklubs hjemmeside. 
 
Dataansvarlig og kontaktoplysninger 
Bestyrelsen i Vestfyns Ferieklub er dataansvarlig, og vi sikrer at dine / jeres personoplysninger 
behandles i henhold til lovgivningen. 
Kontaktpersoner:  

 Navne 
 Adresse 
 Tlf. nr. 
 E-mail adresse 
 Webside 

 
Formål med behandling af personoplysninger for gæster 
Vi behandler følgende oplysninger om dig / jer 
 Almindelige personoplysninger: 
  Navn, adresse, tlf.nr., e-mailadresse og billeder 
 Følsomme personoplysninger: 
  CPR-nr., Pas nr. og lægeattest 
Her indsamler vi personoplysninger: 
 Normalt får vi oplysningerne fra dig / jer 
Vi videregiver nogle personoplysninger til følgende modtagere: 
 Rejsebureau – Flyselskab – Hotel (Navn, adresse, fødselsdato og pasnummer) 
Opbevaring af personoplysninger: 
 Vi opbevarer personoplysninger i 5-år 
 
Vi behandler personoplysninger til et bestemt formål – nemlig: Booking af rejser 
Lægeattest anvendes, hvis nødvendigt, til optimal hjælp under rejsen. 
 
 
Formål med behandling af personoplysninger for hjælpere: 
Vi behandler følgende oplysninger om dig 
 Almindelige personoplysninger: 
  Navn, adresse, tlf.nr., e-mailadresse og billeder 
 Følsomme personoplysninger: 
  CPR-nr. og Pas nr.  
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Her indsamler vi personoplysninger: 
 Normalt får vi oplysningerne fra dig. 
Vi videregiver nogle personoplysninger til følgende modtagere: 
 Rejsebureau – flyselskab – Hotel (Navn, adresse, fødselsdato og pasnummer) 
Opbevaring af personoplysninger: 
 Vi opbevarer personoplysninger i 5-år 
  
Vi behandler personoplysninger til et bestemt formål – nemlig: Booking af rejser. 
 
 
Samtykke  
Et samtykke kan afgives mundtligt, skriftligt eller digitalt.  
Den dataansvarlige skal altid kunne bevise, at der er afgivet samtykke, derfor bør samtykke i videst 
muligt omfang gives skriftligt. 
Et samtykke kan på et hvilket som helst tidspunkt trækkes tilbage. 
 
 
Dine / jeres rettigheder 
Du / I har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler 
personoplysninger om dig / jer. 

1. Retten til at blive oplyst om behandling af personoplysninger. 
2. Retten til indsigt i egne personoplysninger. 
3. Retten til berigtigelse. 
4. Retten til at få sine personoplysninger slettet. 
5. Retten til begrænsning af behandling. 
6. Retten til at flytte sine personoplysninger ( dataportabilitet ). 
7. Retten til at gøre indsigelse. 

 
 


