
Opdateret 24. juni 2019 

 

 

 

Persondatapolitik - Dansk Berner Sennen Klub (DBSK) 

Gældende fra den 25. maj 2018 

 

DATAANSVAR 

Vi tager databeskyttelse alvorligt 

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller, hvordan vi 

behandler persondata. 

Vi sikrer fair og transparent databehandling 

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi 

behandler om dig og til hvilket formål. 

Kontaktoplysninger 

Dansk Berner Sennen Klub (DBSK) er i henhold til persondataforordningen ansvarlig for dine 

persondata, som henholdsvis underdatabehandler og/eller dataansvarlig, afhængig af om data er 

opsamlet ved brug af materialer stillet til rådighed af DBSK, eller er købt af / frit tilgængelige for 

dig. Vi sikrer, at dine persondata altid behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Data opsamlet ved brug af materialer købt af / frit tilgængelige for dig: 

Kontaktperson: Dansk Berner Sennen Klub 

CVR: 3442 9863 

Dataansvarlig:  

Formand - Monica Østergaard Rasmussen  

Telefonnr.: 31433656 

Mail: formand.dbsk@gmail.com 

Website: https://berner-sennen.dk/ 

BEHANDLING AF PERSONDATA 

Vi anvender data om dig for at gøre vores services bedre og sikre kvalitet i vores produkter og 

tjenester samt i vores kontakt med dig. 

De data, vi anvender, omfatter: 

Almindelige persondata: 

For- og efternavn 

Telefon- og adresseoplysninger 

E-mail 

Køb af hvalpepakker 

Eventuel accept af offentliggørelse af navne i forbindelse med hvalpelisten og DBSK udstillinger 

https://berner-sennen.dk/
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Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige 

forretningsmæssige formål som: 

• Behandling af dit køb og levering af vores hvalpepakker 

• Forbedring af vores produkter og ydelser 

• Udsendelse af Berner-bladet 

• Udstilling 

• Hundetræningen 

• Opfyldelse af lovkrav 

Vi behandler kun relevante persondata 

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er 

defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det 

samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har 

brug for til det konkrete formål. 

Vi behandler kun nødvendige persondata 

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde 

vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er 

nødvendig at indsamle og opbevare. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også 

være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var 

grunden til vores indhentning, behandling og opbevaring af dine persondata. 

Vi behandler kun dine persondata til de formål, hvor vi har et lovligt grundlag for at behandle dem. 

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke 

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører og tredjeparter bortset fra nedenstående: 

• DKK i forbindelse med tilmelding til udstillinger 

• DKK Klubsystem 

Hvem videregiver Dansk Berner Sennen Klub personoplysninger til? 

Dansk Berner Sennen Klub videregiver ikke personoplysninger medmindre, du selv har givet 

samtykke til det, eller der er et lovligt grundlag for videregivelsen. I nogle tilfælde kan Dansk 

Berner Sennen Klub have pligt til at videregive oplysninger til SKAT eller politiet. 

Dansk Berner Sennen klub vil gerne være med til at give DBSK´s medlemmer gode tilbud. Vi 

videregiver dog kun dine kontaktoplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre tredjeparter 

med henblik på markedsføring, hvis du på forhånd har givet dit udtrykkelige samtykke til det. 

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, og du har i øvrigt til hver en tid mulighed for, at meddele 

os, at du ikke ønsker at modtage yderligere markedsføringsmateriale fra vores samarbejdspartnere



 

 


