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I Dansk Skovforening behandler vi dine personlige oplysninger i henhold til de gældende regler for 

beskyttelse af persondata. 

Medlemmer og abonnenter 
Når du melder dig ind i Dansk Skovforening/tegner abonnement, skal vi bruge dit navn, adresse, 
postnummer, by, e-mailadresse, telefonnummer samt oplysninger om din skov, hvis du er skovejende 
medlem. Vi opretter og gemmer disse oplysninger til brug for at administrere og håndtere dit 
medlemskab/abonnement f.eks. til udsendelse af tidsskriftet Skoven samt det elektroniske nyhedsbrev 
Skoven-Nyt.  
 
Rådgivning 
Dansk Skovforening opbevarer persondata i forbindelse med skriftlige rådgivningsopgaver samt 
rådgivningsopgaver, der kræver besøg/besigtigelse på de enkelte ejendomme. Vi opbevarer 
identifikationsoplysninger som navn, adresse, telefon samt e-mailadresse. 
 
Ved oprettelse af en egentlig sag, registreres identifikationsdata på ejer i medlemssystemet til brug for 
fakturering. Samtidig oprettes disse data i vores elektroniske arkivsystem, som kan synkroniseres med 
medlemssystemet. 
 
Dokumenter, der indeholder personoplysninger, som ikke er nødvendige for rådgivningsopgaven eller den 
efterfølgende opfølgning, kan efter anmodning fra klienten udelades. 
 
Begrundelsen for opbevaringen af rådgivningssager er,  at historikken i en lang række sager er helt 
afgørende for foreningens fortsatte rådgivningsaktiviteter.  
 
Du kan til enhver tid anmode om, at Dansk Skovforening sletter eller anonymiserer din sag. 
 
Deling af medlemsdata 
Skovkredsformænd, rådsmedlemmer eller andre der ønsker at kommunikere direkte med medlemmer i en 

skovkreds/område har mulighed for at få en liste over medlemmer i deres kreds. Dansk Skovforening har 

mulighed for at udtrække specifikke lister fra medlemssystemet indeholdende kontaktdata til formålet. 

Vi kan således hjælpe skovkredsformænd m.v. med kontaktoplysninger under forudsætning af, 
at listen med kontaktoplysninger kun benyttes i forbindelse med varetagelsen af en funktion som 
Skovforeningens repræsentant. 
 
Det er et vilkår, at listen kun benyttes til et specifikt formål og ikke udleveres til tredjemand. Listen må ikke  
benyttes til nogen form for markedsføring. 
 
Modtagere af disse kontaktinformationer bliver informeret om, at listen skal slettes, når den har tjent sit 
formål. På denne måde undgår Dansk Skovforening, at der cirkulerer lister med forældede data. 
 
Ændring af oplysninger 
Det er dit eget ansvar, at Dansk Skovforening har kontaktoplysninger om f.eks. adresse, e-mail, 
telefonnummer. Du kan meddele ændringer til sekretariatet pr. mail eller telefon. 



 
 
Udmeldelse 
Hvis du udmelder dig af Dansk Skovforening, vil vi registrere det i vores medlemssystem, og du vil ikke 
længere modtage nogen kommunikation fra os. 
 
Sletning 
Du kan til enhver tid henvende dig og bede om, at dine personoplysninger bliver slettet. Nogle oplysninger 
kan dog ikke slettes, da bogføringsloven stiller krav om opbevaring af regnskabsdata i fem år.  
 
Dansk Skovforenings medlemssystem kan på nuværende tidspunkt ikke slette regnskabsmateriale, heller 
ikke efter fem år, og først ved implementering til et nyt system, vil det kunne lade sig gøre. 


