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OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE 

Dataansvarlig i henhold til EU-GDPR

Det ansvarlige organ er Förderverein folkBALTICA e. V., repræsenteret ved 
bestyrelsesformænd Martin Jahn, Holger Heitmann og Franziska Dettner, Norderstr. 89, 
24939 Flensburg.

Behandling af personoplysninger: Type, formål og brug

Når du er medlem af vores forening, indsamler, opbevarer og behandler vi følgende 
personoplysninger fra dig – hvis du frivilligt angiver følgende på optagelsesansøgningen:

− For- og efternavn

− Adresse

− Mailadresse for at få oplysninger om arrangementer

− Kontooplysninger for betaling af medlemsgebyr iht. SEPA-tilladelse til 
direkte debitering

Indsamlingen af disse personoplysninger sker for at administrere dit medlemskab i vores 
forening og for at opfylde de lovbestemte formål med vores forening.

Videregivelse til tredjemand

Hvis du har givet os en SEPA-tilladelse til direkte debitering, videregiver vi dine 
bankoplysninger til vores bank, så de kan afvikle betalingerne. Ellers vil dine oplysninger ikke 
blive videregivet til tredjeparter.

Dine rettigheder som registreret

Ret til tilbagekaldelse

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger. 

Lovligheden af den behandling, der udføres på grundlag af samtykket frem til tilbagekaldelsen, 

påvirkes ikke at dette.

Ret til indsigt

Du har ret til på uformel anmodning gratis at få tilsendt oplysninger om, hvorvidt og i så fald 
hvilke personoplysninger vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse

Du har ret til straks at få rettet unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger. Löschungsrecht 

Ret til sletning og begrænsning af behandlingen

Du har ret til at få dine oplysninger slettet. Hvis sletningen er imod vores tungtvejende 
interesser eller lovbestemte opbevaringsperioder, har du ret til at få behandlingen af dine 
personoplysninger begrænset (blokeret).

https://www.folkbaltica.de/foerderverein
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Ret til at klage

Du kan klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse. Den ansvarlige myndighed er 
Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, Holstenstraße 98, 24103 
Kiel, tlf. +49 431 988 – 1200, mail@datenschutzzentrum.de, 

http://www.datenschutzzentrum.de 

Kontaktmulighed

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte: Förderverein folkBALTICA e. V., 
repræsenteret ved formændene Martin Jahn, Holger Heitmann og Franziska Dettner, 
Norderstr. 89, 24939 Flensburg, mail: foerderverein@folkbaltica.de 
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