
 

HyggeBio data tilsagn (GPDR) 
I henhold til de dataregler, som er vedtaget i EU - GPDR-reglerne - omkring hvilke data, vi som 

forening må opbevare og videregive, samt hvordan de opbevares, er vi nødt til at få din accept 
på/underskrift på, at du tillader at vi behandler dine data i henhold til reglerne. 
 

Med data menes: 

Behandling af alle typer personoplysninger – både almindelige personoplysninger, som fx navn, 

adresse og tlf.nr, og følsomme personoplysninger, som fx helbredsoplysninger, etnisk oprindelse 
og politisk overbevisning.  
 

I HyggeBio registrer vi kun navn, adresse, fødselsdato, tlf.nr, og e-mail. Disse bliver opbevaret i 

henhold til lovgivningen og de bliver ikke videregivet uden din accept. 
 

 Ja, (kryds) jeg accepterer, at jeg ved mit medlemskab af HyggeBio giver samtykke til, at 

foreningen behandler mine personoplysninger som beskrevet ovenstående. 

Du kan til enhver tid få oplyst hvad der er registreret vedrørende dig, samt at vi sletter dine 

persondata når du ønsker det.  
 

Når du er/bliver medlem af HyggeBio tilbydes du også et medlemskab af Danske 
Seniorer. Såfremt du ønsker dette bedes du krydse JA.  
 

 Ja (kryds) jeg vil gerne være medlem af Danske Seniorer (DS). Ved min tilmeldelse til Danske 

Seniorer, så vil jeg blive oprettet hos Danske Seniorer med navn, adresse, fødselsdato, e-mail og 
mobilnummer. Jeg vil hvert år, så længe jeg er medlem af HyggeBio, modtage et medlemskort til 
DS. 
 

Såfremt at du accepterer, at blive medlem af Danske Seniorer (DS), kan du til enhver tid henvende 

dig til DS og få dine data slettet - enten alle eller frabede dig SMS/e-mails.  

Såfremt du ikke ønsker medlemskab af DS på nuværende og senere ønsker medlemskab af DS, må 

du selv kontakte DS. HyggeBio vil være behjælpelig med kontakt til DS. 
 

Ved din underskrift accepterer du det valgte og at HyggeBio vil opbevare dette dokument indtil du 

evt. ændrer dit tilsagn. 
  
Underskrift:          _________________________________      Medlemsnr: ______________ 
 
Dette skal underskrives og afleveres til bestyrelsen inden den 1. sept. 2023. Vi opbevarer det, 
indtil din udmeldelse af HyggeBio. 
 

Dette er vigtigt, idet HyggeBio kan få store bøder, såfremt at vi ikke har 
din accept på/underskrift på, at vi må opbevare og evt. videregive dine 
data til DS. 


