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Anvendelsesområder: 

Denne privatpolitik gælder for Den Blå Flammes behandling af dine 
personoplysninger der anvendes i forbindelse med medlemskab eller i forbindelse 
med et kunde- eller leverandørforhold. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger 
til bestemte formål og ud fra legitime interesser. Vi behandler og gemmer kun 
personoplysninger, der er relevante for foreningens virke.  

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige: 

 Kontaktperson: Preben Huusom 
 Adresse:  Bodebjergvej 27,  5620  Glamsbjerg 
 Telefon:  21 17 88 72 
 CVR:  36594063  
 E-mail:  info@denblaaflamme.dk 
 Website:  denblåflamme.dk 
 

Behandling af personoplysninger. 

Almindelige personoplysninger: 
Vi behandler og registrerer kun almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse, 
telefonnummer samt web- og e-mailadresse. 
 
Behandling af personnumre: 
Kun bestyrelsesmedlemmer i Den Blå Flamme registreres med  CPR-nummer til brug 
ved lovmæssig registrering hos pengeinstitutter og offentlige myndigheder. 
 
Hvor indsamler vi oplysninger fra: 
Normalt får vi oplysninger fra det enkelte medlem, de firmaer eller de 
enkeltpersoner vi samarbejder med, mangler vi enkelte oplysninger vil vi hente dem 
på offentligt tilgængelige medier eller fra firmaets website. 
 
 



Samtykke: 
Oftest er vores behandling af dine personoplysninger baseret på et andet lovligt 
grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, hvis vi anvender dine 
personoplysninger til andre formål end  beskrevet i dette dokument. 
 

Videregivelse af personoplysninger: 

I forbindelse med tilmelding til arrangementer og ved netværksgrupper kan vi dele 
almindelige personoplysninger til andre personer i den aktuelle gruppe. 

Medlemmer af Den Blå Flammes Erhvervsklub vil på vores website få deres 
firmalogo oprettet og herfra vil der være et direkte link til firmaets website. 

 

Dine rettigheder: 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordringen, 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 dataportabillitet  (udlevering af data i et almindeligt anvendt 

format). 
• Retten til indsigelse. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores 
behandling af data, ved at henvende dig til os.  Kontaktoplysninger findes øverst på 
siden. 

 

Revidering af privatpolitikken: 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatpolitik. Ved 
ændringer vil datoen øverst blive ændret. Den til enhver tid gældende privatpolitik 
vil være tilgængelig på vores websted.  

 


