
Privatlivspolitik maj 2018 
 
Patientforeningen Modermærkekræft har følgende privatlivspolitik ud fra gældende lovgivning om 
Databeskyttelsesreglerne gældende pr. 25. maj 2018.  
 
Patientforeningen Modermærkekræft samarbejder med Kræftens Bekæmpelse om at registrere 
indmeldelser til foreningen. Kræftens Bekæmpelse modtager indmeldelser og betegnes dermed 
som Dataansvarlig og Patientforeningen Modermærkekræft betegnes dermed som 
Databehandler.  
 
Vi er en patientforening som har modermærkepatienter, deres pårørende, samt andre 
interesserede som medlemmer. Formålet med foreningen er bl.a. at yde støtte, rådgivning og 
vejledning til nuværende og tidligere modermærkekræftpatienter og deres pårørende, omkring 
forhold som vedrører sygdommen og dens følger. 
 
Vi indsamler data på vore medlemmer for at kunne udsende nyhedsmails, opkræve kontingent, vi 
laver medlemslister – fordelt på region og alder samt målretter invitationer til Caféaftener og 
foredrag rundt om i landet. Patientforeningen Modermærkekræfts bestyrelse opbevarer og 
bearbejder de afgivne data i elektronisk format.  
Dine data vil blive behandlet fortroligt og vil alene blive anvendt i forbindelse med driften af 
Patientforeningen Modermærkekræft. Dine data vil ikke uden forudgående skriftlig accept fra dig 
blive videregivet til eksterne tredjeparter. Dine data opbevares i den tid, du er medlem af 
Patientforeningen Modermærkekræft. Du kan til enhver tid melde dig ud af Patientforeningen 
Modermærkekræft, ved skriftlig henvendelse til kassereren på mail info@modermaerkekraeft.dk.  
Dine data vil blive slettet efter 6 måneder  
 
Patientforeningen Modermærkekræft har via dit medlemskab følgende oplysninger / data om dig:  
Dit Navn 

Din Adresse 

Dit Telefonnr. 

Din Mailadresse 

Dit Køn (mand – kvinde) 

Dit fødselsår 

Om du er Patient – pårørende – andet 

 
Disse data er et krav for at kunne blive medlem af Patientforeningen Modermærkekræft. 
Du har til enhver tid ret til at se, rette eller slette dine data. Ønsker du at få en kopi af dine data / 
medlemsoplysninger skal du skriftlig kontakte Formand Lene Ottesen på mail: 
info@modermaerkekraeft.dk .  
 
Ønsker du at indgive en klage over foreningens håndtering af medlemsoplysninger, skal du 
kontakte Datatilsynet på følgende link: http://www.datatilsynet.dk/anmeld-brud-paa-
persondatasikkerheden/  
 
Ved indmeldelser efter 25. maj 2018, skal nye medlemmer godkende disse betingelser, for at kunne 
blive medlem. 
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