
 

 

 

Sådan behandler vi dine personlige data. 

 
Som I sikkert ved, er persondataforordningen trådt i kraft den 25. maj 2018. Det betyder, at vi er 

forpligtet til at fortælle jer, hvordan vi behandler jeres data, og forklaringen følger her: 

 

Medlemskartoteket 
Romlund Jagtforening fører ikke et selvstændigt medlemskartotek, dette varetages af Danmarks 

Jægerforbund, med hvem foreningen har indgået en databehandleraftale. Romlund Jagtforenings 

formand, kasserer og sekretær har adgang til foreningens medlemsdata. I medlemskartoteket 

opbevares de enkelte medlemmers navn, adresse, fødselsdato, dato for indmeldelse, medlemsnummer 

og mailadresse. 

Medlemskartoteket opbevares kun elektronisk, ikke på papir. 

 

Nye medlemmer 

Henvender et nyt medlem sig til et bestyrelsesmedlem, med ønske om medlemskab, modtager 

bestyrelsesmedlemmet førnævnte oplysninger på mail eller andet. Så snart Danmarks Jægerforbund 

har kvitteret for det nye medlems oprettelse i medlemsdatabasen, sletter bestyrelsesmedlemmet 

informationerne om det nye medlem i eget mailsystem.    

 

Ved udmeldelse slettes du ved årets udgang i de nævnte systemer.  

Efter loven kan du forlange at få dine oplysninger slettet, men det kan kun lade sig gøre, hvis du 

melder dig ud af foreningen. Dine oplysninger kan dog stadig stå i gamle back-ups. 

 

Danmarks Jægerforbund har udsendt mails til hvert enkelt medlem om hvorledes de passer på dine 

data. 

 

Vagtlister 

Til foreningens skydeaktiviteter på Bollervej 13B, føres der vagtlister, som er ophængt offentligt i 

klubhuset. Af disse fremgår navne på de instruktører og hjælpere der varetager den praktiske afvikling 

af de annoncerede aktiviteter på foreningens skydebane. Efter sæsonafslutning destrueres de enkelte 

lister. 

 

Nyheder på mails. 

Hvis du tidligere har givet dit mundtlige samtykke til at modtage nyhedsmails fra Romlund 

Jagtforening, vil du fortsat modtage disse efter dataforordningen er trådt i kraft. Ønsker du ikke 

længere at modtage nyhedsmails, kan du ved henvendelse til formanden framelde dig disse mails. 

Nyhedsmails vil fra og med den 25. maj 2018 blive udsendt således det ikke er muligt at se hvem der 

ellers er modtagere af disse mails. Der udsendes via BCC-feltet i mailsystemet. 

 

Nyheder på SMS. 

Hvis du tidligere har givet dit mundtlige samtykke til at modtage nyheds-SMS fra Romlund 

Jagtforening, vil du fortsat modtage disse efter dataforordningen er trådt i kraft. Ønsker du ikke 

længere at modtage nyheder via SMS, kan du ved henvendelse til kasseren framelde dig disse SMS´er.  

 

Fotos 

Når du indsender fotos til foreningen, accepterer du samtidig, at vi må bringe disse fotos i årsskrift, 

nyheder, pressemeddelelser og hvor foreningen ellers finder det hensigtsmæssigt. 

Hvis du ikke ønsker at optræde på fotos optaget ved diverse fællesaktiviteter, jagter og lignende, må 

du på stedet sørge for, at du ikke kommer med på billedet, når det tages. 



 

 

 

 

 

Generelt 

Det kan virke noget overdrevet, at en Jagtforening skal gøre rede for disse ting og overholde reglerne 

om personlige data, men sådan er loven altså. Vi har aldrig haft et problem med disse forhold, og får 

det sandsynligvis heller aldrig, men nu er formalia overholdt. 

 

Viborg, den 25. maj 2018 

Bestyrelsen for Romlund Jagtforening 


