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Dansk Leonberger Klub  
 

Persondatapolitik 2018 
Formålet med DLK´s persondatapolitik er at forklare, 
hvordan vi indsamler, anvender og beskytter 
personoplysninger. 

Personoplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at 
identificere en person, herunder, men ikke begrænset til vedkommendes 
for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse 
eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes 
private bopæl eller arbejdsplads. 

Hvilke personoplysninger indsamler og registrerer DLK? 

MEDLEMSKAB 

DLK har brug for almindelige personoplysninger (navn, adresse, telefon og 
e-mail) på alle medlemmer for at kunne administrere medlemskab, levere 
målrettet information, udsende medlemsblad, ekspedere evt. bestillinger og 
øvrige tjenester. Vi indsamler oplysningerne hos det enkelte medlem. 
Følsomme personoplysninger (f.eks. CPR numre eller lignende) behandles 
ikke. 

Personoplysninger på medlemmer slettes 2 år efter medlemskabets ophør. I 
særlige tilfælde kan DLK have ret eller pligt til at opbevare oplysningerne i 
længere tid for historikkens skyld.  

Medlemmer, der indsender billeder/foto til brug på, klubbens hjemmeside, 
Facebook, foldere og andre dokumenter, som udgives i klubregi, giver 
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dermed samtidig samtykke til, at billederne anvendes de pågældende 
steder. 

EJEROPLYSNINGER 

DLK administrerer ikke ejeroplysninger på hunde, da denne opgave ligger 
hos DKK, der stambogsfører hunde registrerer DKK navn og adresse på 
opdrætteren.  

GODKENDELSER, UDSTILLINGER OG PRØVER 

Der kan forekomme ejeroplysninger på startlister og resultatlister i 
forbindelse med udstillinger og lignende i DLK regi.  

Ligeledes kan der forekomme ejeroplysninger på indsendte 
sundhedsoplysninger i forbindelse med godkendelse af parringer og 
godkendelse af hunde til hvalpeanvisning.  

E-MAIL 

DLK fører et mailarkiv over de e-mails, som DLK modtager og afsender. 
E-mails i e-mailarkivet slettes løbende 5 år efter modtagelsen eller 
afsendelsen. 

HVEM VIDEREGIVER DLK PERSONOPLYSNINGER TIL? 

DLK videregiver ikke personoplysninger medmindre, du selv har givet 
samtykke til det, eller der er et lovligt grundlag for videregivelsen.  

LINKS 

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, 
at du ved at klikke på sådanne links bliver ført til en anden hjemmeside. Vi 
opfordrer dig til altid at læse disse hjemmesiders persondatapolitik, da 
deres procedure for indsamling og behandling af personoplysninger kan 
adskille sig fra DLKs. 
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OPDATERING AF OG INDSIGT I OPLYSNINGER 

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ret til at få 
oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser 
sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller 
vildledende, har du ret til at kræve disse korrigeret, slettet eller blokeret.  

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til 
genstand for behandling. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om en 
eventuel indsigelse er berettiget.  Du kan også til enhver tid tilbagekalde et 
eventuelt samtykke.  

Vær opmærksom på, at DLK vil anmode om, at du kan identificere dig selv 
i forbindelse med en anmodning om indsigt eller tilbagekaldelse. 

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data 
vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 
København K, tlf.: 33 19 32 00, mail: dt@datatilsynet.dk. 

KONTAKT DLK 

Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling 
af personoplysninger eller dit forhold til DLK i øvrigt, så er du meget 
velkommen til at rette henvendelse til formanden på:   

E-mail: formand@leonberger.dk 
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Der henvises i øvrigt til DKKs persondatapolitik og DKKs ”Vejledning og 
specialklubbernes håndtering af medlemmernes personoplysninger”. 

Du kan ligeledes få mere af vide på Datatilsynets hjemmeside: 

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/vejledninger-og-
skabeloner/  

Bestyrelsen, Dansk Leonberger Klub,  
26. december 2018. 
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