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Privatlivspolitik for den selvejende institution Nødebo Kro og foreningen 
forsamlingshusets Venner 
 
Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god 
databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler 
personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.  
 
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra institutionens og 
foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at 
opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du 
beder os om det.  
 
 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger  
 
Den selvejende institution Nødebo Kro`s (herefter benævnt Nødebo Kro) bestyrelse er dataansvarlig, og vi 
sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. 
Dette omfatter også foreningen forsamlingshuset Venner (herefter benævnt forsamlingshusets Venner). 
 
Du kan altid kontakte institutionens data-kontaktperson, som er:  
Ib Østlund 
Mail: ib@oestlund.dk  
Hjemmeside: noedebo-kro.dk 
 
 

Behandling af personoplysninger  
 
Vi behandler følgende personoplysninger:  
1. Medlemsoplysninger - medlemmer af Nødebo Kro: 

 Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato og interessegruppe 
 

2. Medlemsoplysninger - medlemmer af interessegrupper i forsamlingshusets Venner: 

 Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer og mailadresse 
 

3. Oplysninger om frivillige på Nødebo Kro og i forsamlingshusets Venner:  

 Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse 

 Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv 
 

4. Oplysninger om ansatte på Nødebo Kro: 

 Navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer og bankkontonummer 
 

5. Oplysninger om kunstnere i relation til forsamlingshusets Venner: 

 Navn, postadresse, mailadresse, telefonnummer, CPR-nummer (evt. CVR nr., hvis kunstnerne 

har etableret sig som firma) og bankkontonummer 

 

6. Oplysninger om billetkøbere og årskortkøbere i forsamlingshusets Venner: 

mailto:ib@oestlund.dk
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 Navn, adresse, mailadresse og telefonnummer har vi adgang til hos Place2book.  

Vi har ikke adgang til dine kortoplysninger 

 

 

7. Oplysninger om modtagere af nyhedsbreve udgivet af Nødebo Kro og forsamlingshusets Venner: 

 Navn og mailadresse 

 

8. Oplysninger om annoncører i Kirke & Kro udgivet af forsamlingshusets Venner: 

 Firmanavn, kontaktperson i firmaet, adresse, telefonnummer og mailadresse 

 

9. Oplysninger om lejere af Nødebo Kro: 

 Navn, adresse, telefonnummer samt bankoplysninger 

 

 

Her indsamler vi oplysninger fra  

 
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx:  
offentlige myndigheder, fx nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn. 

 
Formål med behandling af dine personoplysninger  
 
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).  
 
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:  

 At vi som institution har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger  

 At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig  

 At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger  

 At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger  
 
Formålene med at behandle oplysninger om medlemmer af Nødebo Kro:  
 

 At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent 

 At vi kan drive institutionens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem   

 At kunne levere varer og ydelser du har bestilt  

 At administrere din relation til institutionen  

 
Formålene med at behandle oplysninger om medlemmer af forsamlingshusets Venner er:  
 

 At vi kan drive klubbens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem   

 At administrere din relation til gruppen 

 
Formålene med at behandle oplysninger om frivillige i Nødebo Kro og forsamlingshusets Venner: 
  

 At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver  
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 At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om 
fx kurser og kompetenceudvikling  

 At kunne udbetale udlæg el. lignende  

 At administrere din relation til Nødebo Kro og forsamlingshusets Venner 

 
Formålene med at behandle oplysninger om ansatte på Nødebo Kro: 
 

 At administrere din ansættelse i institutionen, herunder udbetaling af løn, ferieafholdelse, 
feriepenge og MUS-samtale  

 
Formålene med at behandle oplysninger om kunstnere benyttet af forsamlingshusets Venner: 
 

 At administrere og koordinere din aftale i forbindelse med din optræden i foreningen, herunder 
udbetaling af honorar  

 
Formålene med at behandle oplysninger om billetkøbere og årskortholdere i forsamlingshusets Venner: 
 

 At kunne levere ydelser du har bestilt hos foreningen 

 
Formålene med at behandle oplysninger om modtagere af nyhedsbreve udgivet af Nødebo Kro og 
forsamlingshusets Venner: 
 

 At informere modtagerne om offentlige kulturarrangementer på Nødebo Kro, om billetsalg og 
andet nyttigt kun relateret til foreningens kulturtilbud 

 
Formålene med at behandle oplysninger om annoncører i Kirke & Kro udgivet af forsamlingshusets Venner: 
 

 At administrere og koordinere din annonce i Kirke & Kro, herunder udsende regning for den 
tegnede annonce. 

 
Formålene med at behandle oplysninger om leje af Nødebo Kro: 
 

 At kunne bekræfte og koordinere dit lejemål af Nødebo Kro 
 
 
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser  
 
I det omfang vi behandler dine oplysninger, sker det alene på baggrund af institutionens og foreningens 
berettigede og legitime interesser som er:  

 

 At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til institutionens 
vedtægter  

 At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af institutionen, herunder betale kontingent mv.  

 At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter  

 At kunne vise situationsbilleder fra konkrete aktiviteter eller arrangementer i foreningen 

 At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende 
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 At opfylde vores forpligtelser overfor dig, fx udbetaling af honorarer, løn eller udlæg i forbindelse 
med dit engagement med foreningen.  

 
 

 
Samtykke  
 
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi 
indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine 
personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.  
 
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det 
tilbage ved at give os besked om det.  
 
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet 
selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en 
forælder.  
 
 
Videregivelse af dine personoplysninger  
 

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for Nødebo Kro eller forsamlingshusets Venner – fx til 

brug for markedsføring - uden dit samtykke.  

 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger  
 
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter din relation til Nødebo Kro og 
forsamlingshusets Venner:  
 
Medlemmer af Nødebo Kro: Vi sletter oplysninger om dig året efter, du har udmeldt dig eller pga. 
manglende betaling 
 
Medlemmer af forsamlingshusets Venner: Vi sletter oplysninger om dig, så snart du udtræder af en gruppe 
 
Frivillige på Nødebo Kro og i forsamlingshusets Venner: Vi sletter oplysninger om dig, så snart dit frivillige 
arbejde ophører 
 
Ansatte på Nødebo Kro: Lønoplysninger, -indberetninger og skatteoplysninger mv. foretages via 
lønbureauet, Bluegarden, og de følger de normale procedurer for sletning af oplysninger 
 
Kunstnere i relation til forsamlingshusets Venner: Kontrakterne afleveres til Nødebo Kros kasserer og 

opbevares som bilag til institutionens regnskab. De slettes sammen med øvrige regnskabsbilag efter de 

lovpligtige fem år 

Billetkøbere og årskortholdere i forsamlingshusets Venner: Oplysningerne opbevares hos Place2book og 
slettes efter de lovpligtige fem år 
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Modtagere af nyhedsbreve udgivet af Nødebo Kro og forsamlingshusets Venner: Vi sletter oplysninger om 
dig, når du beder om at blive slettet af listen. Du kan framelde dig listen ved at maile til kultur@noedebo-
kro.dk 
 
Annoncører i Kirke & Kro udgivet af forsamlingshusets Venner: Vi sletter oplysningerne om dig, når du 
ikke længere ønsker at annoncere i Kirke & Kro. 
 
Lejere af Nødebo Kro: Lejekontrakter slettes efter de lovpligtige fem år. 

 
Dine rettigheder  
 
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:  

 Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i 
denne privatlivspolitik (oplysningspligt)  

 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret)  

 Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)  

 Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)  

 Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring  

 Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig i et 
almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)  

 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig 
til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.  
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, 
om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.  
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.  
 
 

Revision af privatlivspolitikken  
 
Vi forbeholder os ret til at ændre institutionens og foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer 
privatlivspolitikken ændrer vi også datoen nederst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du 
modtage meddelelse herom.  
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside. 

 

 
 

 

 

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 3. september 2018. 

kultur@noedebo-kro.dk
kultur@noedebo-kro.dk


Cookie-politik	for	www.noedebo-kro.dk	
	
En	cookie	er	en	betegnelse	for	det	forhold,	at	en	brugers	adfærd	på	et	netværk	registreres	hos	
brugeren	selv	(på	brugerens	harddisk).	På	den	måde	ved	serveren	(for	eksempel	et	websted)	
ved	brugerens	næste	besøg,	hvem	brugeren	er.	
	
Der	lagres	ikke	personhenførbare	oplysninger	i	en	cookie,	men	snarere	oplysninger	om	
brugerens		adfærd	på	et	website,	for	eksempel	et	indtastet	brugernavn	i	forbindelse	med	login	
til	en	særlig	section	på	webstedet.	
	
En	cookie	lagres	på	brugens	harddisk	sammen	med	cachede	filer.	En	cookie	er	således	en	
tekstfil,	der	sendes	til	din	browser	fra	en	webserver	og	lagres	på	din	computers	harddisk.	Du	
kan	sætte	din	browser	til	at	informere	dig,	når	du	modtager	en	cookie,	eller	du	kan	vælge	at	
slå	cookies	helt	fra.	
	
Sådan	afviser	du	brugen	af	cookies	
Du	kan	afvise	at	bruge	cookies	på	din	computer	ved	at	vælge	de	relevante	indstillinger	i	din	
browser.	Vær	dog	opmærksom	på,	at	uden	cookies	kan	du	måske	ikke	bruge	alle	webstedets	
funktioner.	Eftersom	en	cookie	befinder	sig	hos	dig	som	klient,	er	det	altid	muligt	for	dig	at	se,	
ændre	eller	slette	disse	cookies.	Vi	håber,	at	du	vil	tillade	de	cookies,	vi	sætter,	da	de	hjælper	
os	med	at	forbedre	websitet.	
	
Ønsker	du	ikke	at	modtage	cookies	fra	noedebo-kro.dk,	kan	du	i	de	fleste	nyere	browsere,	
vælge	avancerede	cookieindstillinger	under	internetindstillinger	og	tilføje	dette	domæne	til	
listen	over	websites,	du	vil	blokere	cookies	fra.	
	
Herinde	kan	du	også	slette	individuelle	cookies	eller	alle	de	cookies,	som	din	browser	har	
gemt.	
	
Hvis	du	sætter	din	browser	op	til	at	nægte	cookies,	skal	du	være	opmærksom	på,	at	der	kan	
være	funktionalitet	på	forskellige	websites,	der	ikke	virker.	
	
Hvordan	man	sletter	cookies	fra	sin	pc	
I	Internet	Explorer	slettes	cookies	under	menuen	”Funktioner”	->	”Internetindstillinger”	->	
”Slet	cookies”.	
	
På noedebo-kro.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter 
for dermed at skabe øget brugervenlighed. 
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