
Persondatapolitik for Højby Friskoles Støtteforening 
 

Højby Friskoles Støtteforening består pt af ca. 130 medlemmer.  

Højby Friskoles Støtteforening har en bestyrelse valgt på generalforsamling. Bestyrelsen består af 5 

medlemmer – herunder en Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær. 

For at blive medlem af foreningen oplyses navn og e-mailadresse. Herudover noterer vi udfra oplysning om 

man er forældre eller bedsteforældre til børn på skolen. Der er således alene tale om almindelige 

persondata. 

Læs mere om Højby Friskoles Støtteforening på http://www.hoejby-friskole.dk/stoetteforening/ 

Databehandlingens formål 
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne informere medlemmer omkring foreningens virke – 

herunder hvilke formål på Højby Friskole vi vælger at støtte, samt muligheden for at kunne sende besked 

om fornyelse af kontingentindbetaling. 

Det er valgfrit om du vil afgive dine oplysninger ved indmeldelse og konsekvensen heraf er at man ikke 

modtager oplysning om hvad foreningen laver. 

Retsgrundlaget og varigheden af behandlingen 
Behandlingen sker på baggrund af dit medlemskab i foreningen og fortsætter indtil du melder dig ud eller 

undlader at gen-indbetale kontingent. Vi sletter dine oplysninger så snart genindbetaling af kontingent 

indenfor rimelig tid ikke er modtaget. 

Kategorier af modtagere af dine personoplysninger 
Det er alene bestyrelsen i foreningen, der har adgang til personoplysningerne. Oplysningerne fastholdes 

skriftligt i et regne-ark. 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre medlemmer. Dog udleveres oplysninger såfremt vi 

pålægges det af myndighederne. 

Der sker således heller ikke oplysninger til tredjepart 

Vi har en Facebook-side, som medlemmer er velkomne til at følge/like, men vi udleverer ikke 

personoplysninger på denne side. I tilfælde af, at du følger/liker vores side skal du naturligvis være 

opmærksom på at Facebook og andre dataansvarlige kan modtage dine personoplysninger. 

Dine rettigheder 
Du har naturligvis til enhver tid retten til at anmode Højby Friskoles Støtteforening om indsigt i, berigtigelse 

af, sletning af, begrænsning af behandlingen af, indsigelse mod behandling af samt retten til 

dataportabilitet af dine personoplysninger. Du kan også til enhver tid melde dig ud af foreningen og 

dermed trække retsgrundlaget tilbage for behandlingen af dine personoplysninger. 

Du har naturligvis også retten til at klage til Datatilsynet www.datatilsynet.dk 

 

http://www.datatilsynet.dk/

