
Sørup Havns Bådelav 

Privatlivspolitik 

 

Formål: 

I henhold til databeskyttelsesloven skal foreningen oplyse foreningens medlemmer om hvad 

formålet er med indsamling af personoplysninger, og hvor længe oplysningerne opbevares. 

For at opfylde dette krav er der udarbejdet denne privatlivspolitik, som frem over vil være 

tilgængelig på foreningens hjemmeside. 

Oplysninger om medlemmer: 

Som medlemmer betragtes alle, der skal betale kontingent eller leje. 

De oplysninger, der registreres, er dem, der er nødvendig for opkrævninger og for 

foreningskommunikation, og i relation til personoplysninger er det: 

• Navn 

• Adresse 

• E-mail 

• Telefon nr. 

 

Ovenstående oplysningerne afgives af det nye medlem enten skriftligt eller mundtligt. 

Ved indgåelse af lejeaftale indgås en kontrakt, der indeholder ovenstående oplysninger suppleret 

med oplysning om bådtype. Kontrakterne er på papir og med fysik underskrift. 

 

For lejere udarbejdes en gang årligt en liste, der angiver bådens nummer og ejers telefonnummer. 

Denne liste ligger i Hyttefadet, som er et aflåst lokale, hvor kun lejere har adgang via nøgle. Listen 

udarbejdes for at lejere kan varsko andre lejere om opståede situationer, hvor det kan være 

nødvendigt at kontakte ejeren. 

 

Medlemskartoteket har kun havnefogeden og bestyrelsen adgang til.  

 

Oplysningerne må kun anvendes til ovenstående formål. 

 

Udtrådte medlemmer slettes i medlemskartoteket efter udløb af sidste års medlemskab. 

 

For at fremme foreningens sociale aktiviteter og sikre foreningens historie bliver der ved særlige 

lejligheder taget fotos ved fx havnedage, bådisætning, studieture, foreningsjubilæer, andre 

aktiviteter mv. På billederne kan der optræde medlemmer og gæster. Billederne vil være uden 

kommentarer bortset fra tidspunkt og anledning. De bevarede billeder vil kritisk blive udvalgt af 

havnefogeden for at sikre, at ingen føler sig ”hængt ud”. Billederne vil ligge på foreningens 

hjemmeside og eventuelt i fysisk album i det aflåste klublokale Hyttefadet. 

Hvis personer (medlemmer eller gæster) der er afbilledet, ønsker at få fjernet billedet, vil dette 

øjeblikkelig ske efter en henvendelse til havnefogeden. 

 

Godkendt af bestyrelsen på møde: 

 

Sørup den 17. maj 2018 


