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SAMTYKKEERKLÆRING 
 
Ved at underskrive denne erklæring giver jeg samtykke til, at  
 
Helsingørs Kongelig Privilegerede Skydeselskab (HKPSS), CVR-nr. 53432913 
 
(herefter ”Selskabet”) behandler følgende personoplysninger om mig, som jeg frivilligt har afgivet og 
som jeg ønsker Selskabet skal behandle og opbevare for og omkring mig i relation til mit medlemskab 
i Selskabet samt at Selskabet må kontakte mig på e-mail og telefon: 
  

• Medlemsnummer 
• Titel/Stilling 
• Fulde navn og Adresse 
• E-mailadresse og telefonnummer 
• Curriculum Vitae, som opgivet af mig selv 
• Medlemsoplysninger 
• Kontingentindbetalinger 
• Evt. Fuglekongeskive 
• Evt. Indbetalinger til Skivefonden 
• Evt. Tillidsposter indenfor Selskabet 
• Korrespondance med Selskabet om mit medlemskab, såvel fysisk som elektronisk 
• Billeder af mig, såvel portræt som situationsbilleder må benyttes i Selskabets publikationer 

og på Selskabets hjemmeside samt videoer, der vises på sociale medier 
• Arrangementstilmeldinger 
• Andre oplysninger, der er nødvendige for at mit medlemskab kan håndteres af Selskabet. 

 
Jeg kan til enhver tid tage kontakt til Selskabet med anmodning om at blive orienteret om 
indsamling, behandling og videregivelse af mine personoplysninger. Derudover kan jeg anmode om 
indsigt i de personoplysninger, Selskabet har om mig; gøre indsigelse mod behandlingen; kræve 
berigtigelse; sletning eller blokering af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på 
lignende måde behandlet i strid med lovgivningen. 
 
Jeg bekræfter ved min underskrift på denne erklæring, at jeg: 
 

• er indforstået med, at Selskabet behandler de nævnte personoplysninger om mig, jf. ovenfor 
og med at personoplysningerne ikke videregives til tredjeparter, medmindre Selskabet har 
indgået bindende Databehandleraftale med underdatabehandleren.  

• er gjort opmærksom på, at jeg kan klage over behandlingen af mine personoplysninger til 
Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00 eller via e-
mail: dt@datatilsynet.dk.  

• er indforstået med, at det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring. Hvis jeg ikke 
underskriver erklæringen, vil jeg dog ikke kunne være medlem af Selskabet.  

• til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke med den konsekvens, at Selskabet skal slette 
mine oplysninger og medlemskabet skal ophøre.  

 
Navn:   ____________________________________________    
 
E-mail: ____________________ Telefon:       ____________________  
 
Dato:   ____________________  Underskrift: _______________________________  

mailto:dt@datatilsynet.dk.

