
Privatlivspolitik for Odder Antenneforening a.m.b.a.    

 
Som medlem af Odder Antenneforening – binavn OdderNet behandler vi dine personoplysninger og har 
derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger 
til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og 
ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og 
nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er 
nødvendige. 

Odder Antenneforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger altid behandles i 
overensstemmelse med gældende lovgivningen. 

Kontaktoplysninger:  
OdderNet 
Odder Antenneforening a.m.b.a. 
Nørregade 8A 
8300 Odder 
CVR: 83638028 
TLF: 86541142 
MAIL: info@oddernet.dk 
 
Vi behandler følgende medlemsoplysninger: 

- Medlemsnummer 
- MAC adresse 
- IP-adresse 
- Betalingsform 
- Abonnementsoplysninger 
- Dataforbrug 
- Indmeldelsesdato 
- Navne 
- Adresse 
- Telefonnummer 
- Mailadresse 

 
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 

- CPR-nummer på ansatte 
- Bankoplysninger på ansatte 
- CV’er 
- Foto (portræt) 
- Skattekortoplysninger 
- Lønsedler 

 

 

 

 



 
 
Videregivelse af dine personoplysninger. 
I forbindelse med håndtering af dine produkter fra Odder Antenne sker der videregivelse af 
personoplysninger til Odder Antennes samarbejdspartnere. 

Vores samarbejdspartnere er: 

- Yousee  (her deles oplysninger om adresse) 
- DK TV   (til brug for service på anlæg) 
- Asom Net  (til brug for internetsupport) 
- Panther Aplikations  (vedligehold af medlemskartotek) 
- MWA Zone  (firma håndterer IT opbygning og fejlretning) 
- Intrum  (indberetning ved inkasso) 
- Quickpay  (firma der håndterer betalingsoplysninger) 
- MobilePay  (firma der håndterer betalingsoplysninger) 
- Clearhaus  (firma der håndterer betalingsoplysninger) 
- E-conomic  (økonomisystem) 
- Danløn  (håndtering af løn) 
- CPSMS  (firma der håndterer SMS service) 
- JB Omdeling  (firma til omdeling af post) 
- Evercall  (firma for IP-telefoni) 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer der udelukkende arbejder med markedsføring, uden dit 
samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger. 
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine 
personoplysninger som medlem af foreningen eller som ansat i Odder Antenneforening: 

Medlemmer. 
Af administrative hensyn opbevarer vi, jf. bogføringsloven, dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 
år efter din udmeldelse af Odder Antenne. 
 
Ulønnede bestyrelsesmedlemmer. 
Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode på 5 år fra ophøret af dit virke i Odder Antenne. 

Ansatte. 
Vi opbevarer personoplysninger i en periode fra ophøret af ansættelse i Odder Antenne på 5 år efter den 
ansattes virke og i overensstemmelse med følgende kriterier: 
For ansatte, lønnede bestyrelsesmedlemmer eller andre der af Odder Antenne har modtaget betalinger, 
gemmes bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som 
bilaget drejer sig om. 
 
 

 

 

 



 

Dine rettigheder. 
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om 
dig: 

- Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 
- Retten til indsigt i egne personoplysninger 
- Retten til berigtigelse 
- Retten til sletning 
- Retten til begrænsning af behandling 
- Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
- Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig 
til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender 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 altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. www.datatilsynet.dk 

Revidering af privatlivspolitikken 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer 
vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være 
tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

 

Udarbejdet af Odder Antenneforening a.m.b.a. 

Maj 2018. 

(Revideret 2022) 


