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Oplysning om behandling af personoplysninger i Kredsen Mars og Merkur Danmark 

 

Mars og Merkurs dataansvar pr. 25. maj 2018 

Vi behandler personoplysninger og denne privatlivspolitik informerer dig om, hvorledes vi behandler dine 

personoplysninger.  

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

Mars og Merkur er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse 

med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 

Kontaktperson: Peter Vinther Christensen 

Adresse:    Kredsen Mars og Merkur Danmark | Generalstok | Kastellet, 2100 København Ø 

                            CVR: 33929641 

Mail: sekretariatet@marsogmerkur.dk 

Website: www.marsogmerkur.dk 

 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler og opbevarer følgende almindelige personoplysninger i vores medlemsregister: 

Virksomhedsnavn, stilling, navn, adresse, telefonnummer, e-mail. 

Vi får oplysningerne fra dig. Derudover indhentes oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder. Vi 

videregiver ikke dine personoplysninger til andre. 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er fastsat i databeskyttelsesforordningens 

artikel 6, stk. 1, litra f.  

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi anvender udelukkende dine oplysninger til kontakt i forbindelse med dit medlemskab, herunder eventuel 

kontingentopkrævning. 

 

Sletning 

Vi sletter dine oplysninger senest 3 måneder efter, at dit medlemskab er ophørt. Såfremt dine 

personoplysninger fremgår af dokumenter, som foreningen er forpligtet til at gemme i forbindelse med evt. 

skatte- og regnskabsdokumentation, så vil disse blive opbevaret og slettet efter reglerne relateret hertil.. 

 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler 

personoplysninger om dig: 

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 

• Retten til indsigt i egne personoplysninger 

• Retten til berigtigelse 

• Retten til sletning 

• Retten til begrænsning af behandling 

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 

• Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, 

ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, 

undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som 
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muligt. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

 

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer 

vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være 

tilgængelig på vores sekretariat. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

 

 


