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Vi passer på dine personlige oplysninger
Persondata politik for Ry Bådlaug
Ry Bådlaug (herefter kaldet RB) er en medlemsorganisation for tur- og fritidssejlere.
RB tilbyder forskellige medlemsservices herunder formidling af lystbåd forsikringer. Denne
formidling sker i tæt samarbejde med forsikringsselskabet Tryg.

Behandling af dine data:
Vi behandler følgende personoplysninger: Navn, adresse, e-mail og telefonnumre. Hvis
du oplyser bankkonto- og registreringsnummer bruger vi også dette til at overføre penge til dig.
Vores hjemmeside anvender såkaldte Cookies, derfor indsamler web-systemet anonymiserede
oplysninger om besøg. Systemet indsamler oplysninger, om hvilken del af hjemmesiden, du
besøger, tidspunktet for besøg og hvilken side du kom fra. Systemet indsamler endvidere
information om browseren, operativsystemet, forbindelsen, skærmopløsning/indstillinger og den
benyttede IP-adresse. Vi anvender, eller videregiver ikke disse data, hverken til sporing eller
markedsføring.

Grundlag for indsamling af data:
RB indsamler persondata i forbindelse med formidling af lystbåd forsikringer. Disse oplysninger
videregives til Tryg, der indsamler persondata i forbindelse med drift af bådforsikringsvirksomhed.
RB anvender billeder og portrætter til brug for artikler og indlæg omkring vores
medlemsaktiviteter. Disse bringes i Ankeret og på RB’s hjemmeside Facebook. I klubhuset hænger
portrætter af klubbens tidligere og nuværende bestyrelsesformænd. Billederne og portrætterne
tilvejebringes for det meste af de enkelte medlemmer.

Kilder:
Vi benytter kun data som du oplyser os.

Modtagere af data:
Vi kan dele din personoplysninger med:
• IT-leverandører som supporterer og understøtter vores IT-systemer
• Tryg som modtager personoplysninger og oplysninger vedr. din båd men kun hvis du har givet
samtykke til det.

Opbevaring af data:
RB opbevarer data på alle nuværende medlemmer og gemmer data på potentielle samt tidligere
medlemmer. I skadesager gemmes ligeledes persondata. Det er helt grundlæggende for
foreningens historie og vores evne til at drive en medlemsvirksomhed samt forsikringsformidling,
at persondata for potentielle medlemmer og tidligere medlemmer samt i skadessager gemmes.

Dine rettigheder og forpligtelser:
Du har følgende rettigheder omkring personoplysninger:
 Ret til indsigt:
o Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger vi har om dig.
 Ret til berigtigelse:
o Du har ret til at anmode om få rettet og opdateret eventuelle urigtige
personoplysninger.
 Ret til sletning:
o Du har ret til at anmode om få slettet personoplysninger om dig.
 Ret til begrænsning og indsigelse:
o Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger
og få behandlingen begrænset. Med undtagelse af de oplysninger,
som er obligatoriske for levering af vores ydelser, herunder lystbåd
ansvars forsikring.
 Ret til dataportabilitet (udlevering af data):
o Du har ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du
selv har afgivet i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 Pligt til at holde alle dine oplysninger opdateret:
o Du er forpligtet til at holde alle dine oplysninger opdateret bl.a. af
hensyn til lystbåd forsikring. Dette gøres via vores hjemmeside eller pr.
e-mail Havnekontor@rymarina.dk
Dataansvarlig:
Ry Bådlaug, Simtoften 13, 8680 Ry
Tel: 21242990
CVR: 61095314
Att.: Ib Larsen
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte kasserer@rymarina.dk
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