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HMT behandler persondata og har derfor vedtaget nedenstående privatlivspolitik, der beskriver, hvordan vi 
behandler persondata i overensstemmelse med EU´s databeskyttelsesforordning (GDPR) og 
databeskyttelsesloven. HMT behandler kun relevante og nødvendige personoplysninger til bestemte 
formål, som vi sletter, når de ikke er nødvendige længere. 

1. Hvilke persondata:  HMT behandler registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, 
telefonnummer, e-mailadresse, indmeldelsesdato samt fødselsdato, hvis dette er oplyst. HMT får 
data fra dig, enten direkte eller ved oplysninger afgivet i forbindelse med køb af årskort til Holbæk 
Teater. 
 

2. Formål med behandling af persondata: Behandling af personoplysninger er begrundet i 
foreningens drift, herunder håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne, 
medlemspligter som opkrævning af kontingent, lovkrav, levering af varer og ydelser, 
kommunikation, brug af billeder fra aktiviteter i foreningen, statistik samt bevaring af oplysninger 
af historisk værdi. 
 

3. Videregivelse af oplysninger: Ingen data bliver videregivet til andre formål end det, de er indsamlet 
til. HMT videregiver ikke personoplysninger til private firmaer. Videregivelse kan dog ske som følge 
af lovkrav, krav fra offentlige myndigheder eller med udtrykkeligt samtykke fra dig. 
 

4. Samtykke: Skulle det i sjældne tilfælde være nødvendigt af hensyn til foreningens drift at indhente 
samtykke, er det frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til HMT. 
 

5. Opbevaring og sletning af oplysninger: Af administrative hensyn opbevarer HMT persondata i op til 
1 år efter udmeldelse. Oplysninger vedrørende bestyrelsen gemmes i 2 år. Bogføringsbilag gemmes 
i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget vedrører. 
 

6. Dine rettigheder: Du har en række rettigheder efter databeskyttelsesforordningen og 
databeskyttelsesloven, herunder retten til oplysning og indsigt i behandlingen af egne oplysninger, 
berigtigelse, ændring og sletning når betingelserne herfor er opfyldt, retten til begrænsning af 
behandling, udlevering af data samt retten til indsigelse. Vil du gøre brug af rettighederne, skal du 
kontakte HMT. 
 
Du har mulighed for at klage til Datatilsynet. Se nærmere herom på hjemmesiden 
www.datatilsynet.dk. 
 

7. HMT forbeholder sig ret til ændring i privatlivspolitikken. 


