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JA TAK, jeg vil gerne meldes ind i foreningen Air Force Memorial Center Als 

Fulde navn:  
 

Adresse:  
 

Postnummer:  
 

By:  
 

Tlf. nr.:  
 

E-mail:  
 

Jeg ønsker at være aktiv medlem og vil til-
knyttes gruppe(r) (Sæt ét eller flere X): 
 
Se kort beskrivelse af hver gruppe, nederst på 
denne side 

Aktivitetsgruppe 

Projektgruppe: 

Flygruppe: 

Historisk gruppe: 

  

 
 

 
Jeg ønsker at være passiv medlem (sæt X):    
Dato: Underskrift: 

 

Denne blanket afleveres eller sendes til kas-
sereren: 
E-mail: kasserer@afmca.dk 

Til internt brug: 
 

Medlemsnummer: 
Kontingent betalt: 

Kontingentet udgør kr. 100,00 pr. medlem pr. kalenderår og indbetales på foreningens konto i Arbejdernes 
Landsbank: Regn r. 5397 Kontonr. 246319    Kontingentet bestemmes på den årlige generalforsamling. 
Foreningens vedtægter kan hentes på www.afmca.dk eller hos foreningens formand. 

Beskrivelse af arbejdsgrupperne i Air Force Memorial Center Als: 
Aktivitetsgruppe:  
Lave workshops på tværs, årshjul, aktiviteter med at finde nye medlemmer. 
Projektgruppe:  
Visualisere vores projekt i tæt samarbejde med eventbureau, lave idégrundlag til vores vision og mission. 
Flygruppe:  
Bidrage med viden om fly fra 2. Verdenskrig, sørge for modelfly /bygge modelfly, udstilling flydele og modelfly. 
Historisk gruppe:  
Sørge for historisk korrekt udstilling og viden om 2. Verdenskrig og luftkrigen, kontakt til efterkommere og lokale som kan 
huske historier fra 2. Verdenskrig. 
Med tiden vil der komme flere grupper og de eksisterende vil blive udbygget. 
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Air Force Memorial Center Als’ dataansvar 
 
Vi behandler personoplysninger og har derfor denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personop-
lysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler per-
sonoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er rele-
vante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 
 
Den dataansvarlige 
Air Force Memorial Center Als er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 
 
Vi behandler følgende personoplysninger: 

Medlemsoplysninger 
Navn 
Adresse 
E-mail 
Telefonnummer 
Indmeldelsesdato 

Bestyrelsesmedlem oplysninger 
Navn 
Adresse 
E-mail 
Telefonnummer 
Indmeldelsesdato 
Kontooplysninger (til udbetaling af diverse udlæg) 

Oplysningerne indsamles fra: 
Indmeldelsesblanket 
Email sendt fra medlemmet 
 
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 
Vi behandler din personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt: 
 
Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen) 
At det er nødvendigt for at opfylde en kontakt med dig 
Behandling efter lovkrav 
Behandling med samtykke 
Formål med behandling af medlemsoplysninger 
Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning 
Som led i foreningen aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 
Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven 
Levering af varer og ydelser du har bestilt 
Administration af din relation til os 
Formål med behandling af oplysninger på bestyrelsesmedlemmer 
Håndtering af kørselsgodtgørelse og diverse udlæg 
Administration af din relation til os 
 
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser. I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund 
af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 
 
Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling 
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 
Afholdelse af sociale arrangementer og andre aktiviteter 
Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen. 
Videregivelse medlemsnummer i forbindelse med rabatordninger m.v. 
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse 
af foreningen 
Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn under 18 år behandles oplysninger om forældrene 
Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende 
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Samtykke 
 
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor 
kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål der er beskrevet 
ovenfor. 
 
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os 
besked om det til kasserer@afmca.dk Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om 
barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores 
udgangspunkt herfor er 15 år. Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan 
børn fra og med de er fyldt 13 år, selv afgive samtykke. 
 
Videregivelse af dine personoplysninger 
Vi videregiver ikke dine personoplysninger.  
 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger  
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af 
foreningen eller som bestyrelsesmedlem. 
 
Medlemmer 
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier: 
 
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af 
foreningen 
Bestyrelsesmedlemmer 
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse af følgende kriterier: 
 
Bogføringsbilag, herunder f.eks. udlægsbilag og befordringsgodtgørelse, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som 
bilaget drejer sig om 
Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav. 
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, så længe de har en historisk værdi. 
 
Dine rettigheder 
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig: 
 
Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 
Retten til indsigt i egne personoplysninger 
Retten til berigtigelse 
Retten til sletning 
Retten til begrænsning af behandling 
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindelig anvendt format) 
Retten til indsigelse 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.  Hvis du f.eks. 
henvender dig med en anmodning, om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, 
og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyn-
dighed, f.eks. Datatilsynet. 
 
Revidering af privatlivspolitikken 
Air Force Memorial Center Als forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved æn-
dringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på 
vores hjemmeside: www.afmca.dk 
 
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 


