
Data og privatlivspolitik 

Som del af Godset Crew bruges foreningen Rock´ In House -  eget vagtplansystem.  

Dertil følger også en Data og Privatlivspolitik. 

Databeskyttelse og brugervilkår 

Vi behandler dine data med fortrolighed og sikkerhed, når du interagerer med vores vagtplansystem. 

Privatlivspolitik 

1 INDLEDNING 

1.1. Denne meddelelse om databeskyttelse er information til dig, fordi Rock´In House indsamler oplysninger om dig. 

 

2 DATAANSVARLIG FOR PERSONLIGE OPLYSNINGER 

2.1 Rock´In House er den dataansvarlige. Det betyder, at Rock´In House er ansvarlig for dine personlige oplysninger. 

3 FORMÅL MED INDSAMLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG JURIDISK GRUNDLAG 

3.1 Vi sørger for, at dine personlige oplysninger kun indsamles og behandles til følgende formål; at lette tilmelding og  

afmelding samt overblik over vagter. 

 

Til dette formål indsamler vi følgende data:  

 

 

navn, e-mail, adresse, kategori af opgaver  

du kan løse), fødselsdato, kontakt til nært pårørende, hvorfor du evt. er frivillig og evt. informationer om mad du ikke spiser, billede, 

tøjstørrelse og om man har et førstehjælps bevis.   

 

 navn 

 e-mail 

 mobiltelefon nummer 

 kategori af opgaver du er godkendt til at løse 

 fødselsår 

 kontakt til nært pårørende (i tilfælde af ulykke) 

 hvorfor du er frivillig 

 informationer om mad du ikke spiser (vi skal ikke vide hvorfor) 

 billede 

 tøjstørrelse til crewtøj 

 førstehjælpsbevis 

 tilladelse til levering af nyhedsbrevet, ”News for Crew”  

 

 

3.2 Vores juridiske grundlag for behandling er: 

a) Dit samtykke; 

b) Behandling er nødvendig for deltagelsen samt udførelsen af de opgaver som du er part i; 

 

Hvis det juridiske grundlag for behandling er samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

3.3 Dine personlige oplysninger opbevares, indtil det ikke længere er relevant for Rock´In House at opbevare dem,  

dvs. stopper du din tilknytning til Rock´In House, sletter vi dine oplysninger inkl. historikken bag. 

4 DINE RETTIGHEDER 

4.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af de 

kontaktoplysninger, som er angivet nedenfor i afsnit 6. 

4.2 Du kan til enhver tid anmode om at få adgang til dine personlige oplysninger, og at forkerte oplysninger rettes, slettes eller ændres 

ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor i afsnit 6.  

4.3 Du har ret til når som helst at gøre indsigelse imod behandling af personlige oplysninger om dig, herunder at trække dit samtykke 

tilbage. 



5 OVERFØRSEL AF PERSONLIGE OPLYSNINGER 

5.1 Vi kan videregive personlige oplysninger til tilknyttede selskaber eller datterselskaber samt professionelle rådgivere i 

overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning. 

5.2 Vores medarbejdere, og leverandører har muligvis adgang til dine personlige oplysninger i begrænset omfang efter behov med 

henblik på levering af en tjeneste til os eller for at give dem mulighed for at agere på vores vegne i overensstemmelse med gældende 

lovgivning om databeskyttelse. 

5.4 Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som nødvendigt for at overholde love, regler eller juridiske 

anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse. 

5.5 Dine personlige oplysninger kan opbevares & behandles af disse af vores samarbejdspartnere: 

 Yesplan.be (Yesplan by Activity Stream ) (bookingsystem) (navns nævnelse på en given vagt) 

 

 Godset (Rock´In House - sekretariat på Godset) personale med adgang til vagtplanlægning. 

 

 I dette tilfælde er Codeoptimus, Vejle databehandler. 

 

5.6 Overførsel af personoplysninger udføres i overensstemmelse med lovkrav, herunder indgåelse af fyldestgørende 

databehandlingsaftaler med vores databehandlere for at sikre personoplysninger ikke behandles til andre formål end  

de klart angivne, og for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger. 

6 KONTAKTOPLYSNINGER 

6.1 Hvis du har spørgsmål om denne meddelelse om databeskyttelse eller brugen af de indsamlede oplysninger, kan du kontakte os ved 

hjælp af nedenstående kontaktoplysninger: 

E-mailhenvendelse til Rock´In House på info@rockinhouse.dk 

Datasikkerhed 

Vi passer godt på de oplysninger, du afgiver om dig selv. Fra det øjeblik, vi har modtaget oplysningerne, kan du således have tillid til, at 

vi behandler dem med den fortrolighed og sikkerhed, som lovgivningen kræver. 

På vagtplansiden tages alle forholdsregler for at beskytte alle brugeres informationer mod misbrug. 


