
 
 

 

 

 

 

Dragør Erhvervs Persondatapolitik  

 
Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 

 
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Rasmus Gundelund Nielsen, Dragør Erhverv (CVR 34639795) er dataansvarlig for behandlingen 
af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger 
nedenfor. 
 
Rasmus Gundelund Nielsen 
Dragør Erhverv 
A.P. Møllers Allé 9B, 2791 Dragør 
CVR-nr.: 34639795 
Telefon: 28412126 
E-mailadresse: rgn@venuecph.dk 
 
Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger: 
 

• Formål: Tilmeldinger til vores nyhedsbrev (navn og e-mailadresse) og tilmeldinger til 
medlemsarrangementer, hvis du udfylder bestillingen af nyhedsbrev, eller ved 
udfyldelse af kontaktformular vedrørende ris og ros samt spørgsmål.  

• Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navne og e-mailadresser på modtagere af 
vores nyhedsbrev gemmes i Mailchimp under Dragør Erhvervs brugerprofil. 

 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 
 

• Markedsføringsloven. 
 
Hvor dine personoplysninger stammer fra: 
 

• Fra frivillig tilmelding på vores hjemmeside, som genererer en e-mail med bekræftelse, 
som den tilmeldte skal bekræfte. 

 
Opbevaring af dine personoplysninger: 
 

• Vi opbevarer dine personoplysninger i Mailchimp indtil framelding, som kan ske via link 
nederst i alle udsendte nyhedsbreve eller ved henvendelse til os.  

 
Når du bliver medlem hos os, behandles følgende personoplysninger:  
 

• Medlemmers navn, titel, e-mailadresse, telefon samt firmanavn og cvr nummer. Med 
det formål at kunne samarbejde om at fremme betingelserne for det lokale erhvervsliv i 
Dragør. 

• Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Medlemmers navn, titel, e-mailadresse, 
telefon samt firmanavn og cvr nummer. 
 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 
 

• Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af 
Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra a-d og f. 

 
Hvor dine personoplysninger stammer fra: 
 

• Oplysninger afgivet af dig selv via formular på hjemmesiden eller via e-mail, som 
gemmes i foreningens database. 

 
Opbevaring af dine personoplysninger 
 

• Vi opbevarer dine personoplysninger i op til tre år efter, at medlemskabet er ophørt, 
eller indtil du beder os om at vi sletter oplysningerne. 
  



 
 

 

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 
oplysninger om dig. 
 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 
 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere 
oplysninger. 
 
Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
 
Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores 
almindelige generelle sletning indtræffer. 
 
Ret til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du 
har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset 
fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres 
gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
 
Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger. 
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 
 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt 
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én 
dataansvarlig til en anden uden hindring. 
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes 
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 
 
Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi 
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 
www.datatilsynet.dk. 
 
Dokumentoplysning 

Dette er 1.0 version af Dragør Erhvervs persondatapolitik skrevet 23. maj 2018. Nærværende 
dokument er udarbejdet efter råd og vejledning fra Dansk Erhvervs juridiske afdeling. 
  
 


