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Persondatapolitik for Næstved Fotoklub 

Næstved Fotoklub er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som 

medlem eller gæst gør brug af Næstved Fotoklub, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved 

Næstved Fotoklub behandling af dine personoplysninger. Næstved Fotoklub behandler personoplysninger om dig i 

henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til Næstved Fotoklub deles med 

foreningens hjemmeside: www.naestvedfotoklub.dk, www.i123.dk og www.google.com sidstnævnte er begge data 

behandlere. 

Næstved Fotoklub dataansvarlige er bestyrelsen som tegnes af formanden. Kontaktoplysninger findes på 

www.naestvedfotoklub.dk 

1. Hvornår indsamler og anvender Næstved Fotoklub dine personoplysninger 

Næstved Fotoklub indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde: 

a. Når du indmelder dig som medlem af Næstved Fotoklub 

b. Når du deltager i medlemsaktiviteter, fx udstillinger, konkurrencer og rejser 

Hvad anvender vi dine oplysninger til : 

For at kunne administrere dit medlemskab og besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom 

på aktiviteter samt for at kunne modtage til- og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem 

www.naestvedfotoklub.dk  (ejet af Næstved Fotoklub) 

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, ved tilmelding som medlem, 

deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Næstved Fotoklub.  

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi : 

Klubmedlemmer: 

Navn 

Adresse 

Telefonnummer 

E-mail 

Fotografiske titler 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Foruden ovenfor nævnte oplysninger, også fødselsdato. 

Brug af billedmateriale  
Portrætbillede på www.naesvedfotoklub.dk 
Alle medlemmer kan selv uploade/ændre/slette portrætbillede på egen brugerprofil. Såfremt medlemmet træder ud af 
foreningen, vil alle profildata incl. billeder blive slettet.  
Der kan dog ikke gives 100% garanti, da billeder optræder på websiden og derfor også indgår i google.com søgninger. 
 
Der er taget – og tages løbende situationsbilleder af medlemmer ved forskellige aktiviteter og arrangementer, fx 
generalforsamling, udstillinger, fotorejser m.v. Disse billeder tages typisk af andre medlemmer / bestyrelsesmedlemmer. 
Næstved Fotoklub anvender billederne i forbindelse med beskrivelse af den aktuelle begivenhed, i lukket Facebook 
gruppe samt webside www.naestvedfotoklub.dk  eller trykte fotobøger. Da det er situationsbilleder kan vi ikke garantere 
at billederne fjernes efter medlemmets udtræden af klubben.  
Der vil ikke blive anvendt billeder der udstiller et enkelt medlem i uheldige situationer eller på nogen måde krænkende 
billeder. Webmaster/administrator skal sikre dette inden upload, i tvivlstilfælde skal billedet ikke anvendes. 
 
Billeder i medlemmets eget galleri på www.naestvedfotoklub.dk og Facebook gruppe 

Det er den enkelte medlem der uploader/sletter sine galleribilleder. Medlemmet påtager sig i øvrigt det juridiske ansvar 

for billedernes oprindelse og indhold. Ved udmeldelse af Næstved Fotoklub slettes det personlige galleri samtidig med 

profildata. 
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2. Hvornår videregiver Næstved Fotoklub dine personoplysninger 

a. I  forbindelse med indmelding i SDF (Selskabet for Dansk Fotografi) ved medlemmets oprettelse 

i Næstved fotoklub, samt ved deltagelse i Regions konkurrencer (Region Syd)  

b. Derudover deles de personoplysninger du selv oplyser på www.naestvedfotoklub.dk med www.i123.dk og 

www.google.com  

c. Såfremt der skulle opstå en situation hvor det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende 

lovgivning. 

3. Hvordan beskytter Næstved Fotoklub dine personoplysninger 

Næstved fotoklub sikrer, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet 

eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.  

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Næstved fotoklub kan derfor ikke garantere, at 

oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Næstved fotoklubs 

sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. 

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. 

4. Hvilke rettigheder har du 

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Næstved fotoklub behandler om dig, kan du rette henvendelse til 

Foreningens bestyrelse, eller på e-mail: nf.klub@gmail.com. Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Næstved 

fotoklub behandler om dig. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Næstved fotoklub er 

betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Næstved fotoklubs indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er 

nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om 

dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan Næstved fotoklub ikke tilbyde dig fortsat medlemskab.  

5. Hvor længe opbevarer Næstved fotoklub dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse 

Hos Næstved fotoklub gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, 

tjenester og ydelser, som medlemskabet indebærer, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. 

Såfremt vi som dataansvarlig (Forening) og databehandler www.i123.dk  af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet 

til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil. 

6. Hvad sker der, når  Næstved Fotoklub ændrer denne persondatapolitik 

Næstved fotoklub opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi overholder gældende lovgivning.  I 

tilfælde af væsentlige ændringer giver Næstved fotoklub dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af 

denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Næstved fotoklub på nf.klub@gmail.com og er tilgængelig for 

medlemmer på www.naestvedfotoklub.dk 

7. Henvendelser og spørgsmål 

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de 

personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig: 

Næstved Fotoklub: Grønnegade 10 – C/o Grønnegade Kaserne bygning: 10 – lokal. 219, 4700 Næstved. 

Hvem i Næstved Fotoklub har adgang til persondata, og hvor opbevares data : 

Adgang Medlemsdata Adgang  
Konkurrence resultater 

Opbevaring og ansvar 
Medlemsdata 

Opbevaring og ansvar 
konkurrenceresultater 

Bestyrelse 
Webmaster 
Web/Facebook 
administrator 

Bestyrelse 
Billedsekretær 

Databehandler 
www.I123.dk 
Dataansvarlig Næstved 
Fotoklub 
Digital opbevaring 

Billedsekretær 
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