
Persondatapolitik for Ladies Circle Danmark 
 

Ladies Circle Danmark består af ca. 1.500 medlemmer, 96 klubber samt 9 distrikter.  

Den lokale ledelse og mødeplanlægning varetages af klubbestyrelserne, mens landsledelsen varetages af 

en valgt hovedbestyrelse bestående af landsformand, vicelandsformand, afgående landsformand, 

landskasserer, landssekretær, web-lady samt distriktsformænd fra hvert af de 9 distrikter. 

Som medlem i foreningen Ladies Circle Danmark bliver du samtidigt medlem af Ladies Circle 

International. 

Både på nationalt såvel som internationalt plan behandler vi dine personoplysninger med omhu, og her i 

persondatapolitikken har vi gjort vores bedste for at beskrive eksempler på hvad du skal være forberedt 

på, så du på forhånd kan være oplyst om hvilke personoplysninger vi behandler om dig og til hvilke 

formål. 

Læs mere om foreningen Ladies Circle International på www.ladiescircleinternational.org og om 

foreningen Ladies Circle Danmark på www.ladiescircle.dk 

Dataansvarlig 
Foreningen Ladies Circle Danmark 

Databehandlingens formål 
Vi behandler dine personoplysninger for at gøre Ladies Circle foreningerne stærkere gennem 

medlemmerne, alt sammen under mottoet FRIENDSHIP AND SERVICE. 

Dette sker gennem flere formål, lige fra de lavpraktiske som kontingentopkrævninger, invitationer til 

arrangementer såvel nationalt som internationalt, til at hjælpe dig og de andre medlemmer med at 

finde hinandens kontaktoplysninger for at styrke netværket fagligt og socialt, til driften af foreningen i 

øvrigt, eksempelvis til driften af vores webshop, hvis du handler på den, udarbejdelse af statistikker 

omkring antallet af medlemmer, der falder for aldersgrænsen, fordelingen af klubberne på tværs af 

landet m.v. 

Af samme årsager er det ikke valgfrit om du vil afgive dine oplysninger ved indmeldelse og 

konsekvensen af at nægte behandlingen af dine personoplysninger vil være at du ikke kan blive medlem 

i Ladies Circle Danmark. 

De typiske oplysninger vi behandler er dem du selv giver os, eksempelvis profilbillede, navn, adresse, 

telefonnumre, e-mail adresser, stilling, arbejdsplads, fødselsdato, samt de oplysninger vi modtager i 

løbet af dit medlemskab, eksempelvis dine tillidsposter i Ladies Circle Danmark igennem årene, hvilken 

klub du bliver medlem af, hvilke arrangementer du deltager i, din mødeprocent, jubilæer, mødereferater 

der indeholder oplysninger om dig m.v. 

For langt de fleste vil der udelukkende ske behandling af almindelige personoplysninger, men der kan i 

helt særlige tilfælde også ske behandling af følsomme personoplysninger, eksempelvis har vi med stor 

stolthed set medlemmer der vælger at dele stærke, personlige historier om sygdomsforløb og tillader 

http://www.ladiescircleinternational.org/
http://www.ladiescircle.dk/


klubsekretæren at inkludere historien i mødereferatet, så referatet kommer ud til Ladies Circle 

klubberne i hele landet og vi alle kan læse og lære af medlemmets erfaringer. 

Fælles for det hele er at alle vores behandlinger af personoplysninger sker med dyb respekt for 

privatlivet. 

Retsgrundlaget og varigheden af behandlingen 
Behandlingen sker på baggrund af dit medlemskab i foreningen og fortsætter indtil du melder dig ud og 

vores øvrige forpligtelser ophører (eksempelvis overfor bogføringsloven.) 

Kategorier af modtagere af dine personoplysninger 
Vi videregiver dine personoplysninger til andre medlemmer for at fremme netværket, samt i nødvendigt 

omfang, eksempelvis hvis vi pålægges det af myndighederne. 

Videregivelsen til andre medlemmer sker også til tredjelande da Ladies Circle International er en global 

organisation med foreninger i hele verden – med andre ord: globale oplevelser står og venter på dig. 

Dette omfatter også Ladies Circle organisationer i lande som er usikre tredjelande ifølge EU 

kommissionen, og det er faktisk ofte ved deltagelsen i arrangementer i netop disse lande du som 

medlem får nogle af de mest fantastiske internationale oplevelser. 

Derudover faciliteres der flere Facebook grupper og andre sociale medier, hvor du kan vælge at deltage, 

hvis du har lyst. I disse tilfælde skal du naturligvis være opmærksom på at Facebook og andre 

dataansvarlige kan modtage dine personoplysninger. 

Dine rettigheder 
Du har naturligvis til enhver tid retten til at anmode Ladies Circle Danmark om indsigt i, berigtigelse af, 

sletning af, begrænsning af behandlingen af, indsigelse mod behandling af samt retten til 

dataportabilitet af dine personoplysninger. Du kan også til enhver tid melde dig ud af foreningen og 

dermed trække retsgrundlaget tilbage for behandlingen af dine personoplysninger. 

Langt de fleste ting vil du selv kunne se på vores intranetside på www.ladiescircle.dk når du har fået dit 

medlemslogin hertil. 

Du har naturligvis også retten til at klage til Datatilsynet www.datatilsynet.dk 

 

http://www.ladiescircle.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

