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Dansk Farmacihistorisk Selskab 

Information om vores behandling af dine personoplysninger 

Vi er den dataansvarlige  
Dansk Farmacihistorisk Selskab er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har 
modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Dansk Farmacihistorisk Selskab, Pharmakon a/s, Milnersvej 42, 3400 Hillerød 

Mail: jvg@dfhf.dk  

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 Udsendelse af nyheder om aktiviteter i selskabet  

 Udsendelse af tidsskriftet, Theriaca  

 Opkrævning af kontingent 

 Sikre fortegnelse over selskabets medlemmer 

 Sikre fortegnelse over deltagere til selskabets arrangementer 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) 

– også kaldet ”interesseafvejningsreglen”.  

Kategorier af personoplysninger  

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 Navn, postadresse og e-mailadresse 

Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er medlem af Dansk Farmacihistorisk Selskab. Når dit 
medlemskab ophører, sletter vi dine personoplysninger.  

Hvor dine personoplysninger stammer fra  

Oplysningerne om dig stammer fra: 

 Dine egne indberetninger til selskabet i forbindelse med fx indmeldelse i selskabet og tilmelding til 
arrangementer. 
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Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse 

Du kan altid få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Nedenfor kan du læse om din ret til 
berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret 

med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller 

ajourførte. 

Ret til sletning 
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 
generelle sletning indtræffer.  

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at 
få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit 
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at 
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 
finder på www.datatilsynet.dk. 

 

Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 


