
 

 
 
 

           Privatlivspolitik 
For 

Museumsforeningen NoMus Hillerød 
 

Generelt 
Denne politik oplyser om 

• hvilke personlige oplysninger om medlemmerne NoMus indsamler 

• hvornår og hvorfor NoMus indsamler disse oplysninger 

• hvordan NoMus bruger disse oplysninger og holder dem sikre, samt 

• medlemmernes rettigheder i forbindelse med oplysningerne 
 

Hvilke personlige oplysninger indsamler NoMus? 
De personlige oplysninger NoMus indsamler og opbevarer om sine medlemmer er 

• medlemsnummer 

• navn  

• adresse 

• medlemstype: enkelt-, husstands-, erhvervsmedlem 

• mailadresse hvis den er oplyst til os 
 

Hvornår modtager NoMus personlige oplysninger? 
NoMus modtager personlige oplysninger ved indmeldelse, samt når disse oplysninger korrigeres eller 
suppleres af medlemmerne. 
 

Hvorfor indsamler NoMus personlige oplysninger? 
NoMus indsamler ovenfor nævnte personlige oplysninger om sine medlemmer for at kunne: 

• administrere foreningens medlemmer og besvare henvendelser fra disse 

• informere medlemmerne om arrangementer og udsende nyhedsbreve og informationer 

• håndtere medlemskabet: opkrævning samt eventuel henvendelse om manglende betaling 
 

Hvordan bruger NoMus de personlige oplysninger? 
NoMus anvender udelukkende de personlige oplysninger til ovennævnte 3 formål. 
Oplysningerne må ikke overdrages til tredjemand medmindre denne er en offentlig instans, der baserer sit 
udleveringskrav på en vedtagen dansk lovgivning eller på en på forhånd indhentet dansk dommerkendelse 
herom. 
 

Hvordan sikrer NoMus de personlige oplysninger? 
NoMus opbevarer de personlige oplysninger i en central medlemsdatabase, som administreres af Museum 
Nordsjælland som led i en administrationsaftale. 
Adgangen til medlemsdatabasen har alene medarbejdere udpeget af Museum Nordsjælland. 
 

Hvor længe vil NoMus beholde de personlige oplysninger? 
NoMus vil opbevare de personlige oplysninger, så længe vedkommende er medlem af foreningen og så 
længe bagefter, som det er nødvendigt for at overholde NoMus’s juridiske forpligtelser, dog maksimum 2 år 
efter udmeldelse af foreningen. Herefter slettes alle oplysninger om vedkommende. 
 
 
 



 

 
 
 
 
Hvilke rettigheder har medlemmerne i forbindelse med de personlige oplysninger? 
NoMus’s medlemmer har iht. GDPR forordningen rettighed til at 

• få adgang til sine personlige data 

• blive forsynet med oplysninger om, hvordan de personlige oplysninger behandles 

• få sine personlige oplysninger rettet 

• få sine personlige data slettet under givne omstændigheder 

• gøre indsigelse til, hvordan de personlige oplysninger behandles 
 
Såfremt man som nuværende eller tidligere medlem ønsker at benytte sig af en eller flere af ovenstående 
rettigheder, kontaktes bestyrelsen via Museum Nordsjællands hjemmeside eller vis mail: 
post@museumns.dk  
 
Hvis nogen af de oplysninger, som NoMus har om det enkelte medlem er unøjagtige, eller hvis man har 
bekymringer eller klager over den måde, hvorpå de personlige oplysninger er blevet håndteret, kan man 
henvende sig til NoMus’s bestyrelse som ovenfor anført. 
 

Gyldighed 
Ovenstående databeskyttelsespolitik er gældende fra 1. marts 2019.  NoMus forbeholder sig ret til at 
ændre denne politik uden forudgående varsel. Eventuelle ændringer vil blive meddelt på NoMus’s 
hjemmeside, som findes via Museum Nordsjællands hjemmeside www.Museumns.dk, hvor man i øvrigt 
også finder denne politik.  
 
Politikken er behandlet og godkendt på Museumsforeningen NoMus’s bestyrelsesmøde den 17. januar 
2019. 

http://www.museumns.dk/

