
     April 2018 

 

 

Hvordan persondata behandles i Kunstforeningen i Vordingborg. 

 

Hvem håndterer foreningens persondata: 

Det gør medlemmer af foreningens bestyrelse, substitutter af bestyrelsen og foreningens revisor eller 

substitut for revisoren. 

 

Følgende 3 punkter er generelle og er foreningens overordnede principper i det daglige arbejde med 

persondata: 

 

• Vi bruger vores sunde fornuft , når vi har med persondata at gøre 

• Vi gør os umage med at passe på personoplysninger, indsamler dem til specifikke formål, og sletter 

dem, så snart formålet er opfyldt. 

• Vi fortæller, hvad vi bruger medlemmers og kunstneres personoplysninger til, og lader dem råde 

over deres egne oplysninger.  

 

Når vi omgås hinanden, tænker vi over, hvordan vi håndterer personoplysninger. 

 

Bestyrelsens varetagelse af personoplysninger 

1. Vi lader ikke fortrolige papirer ligge fremme. 

2. Vi rydder løbende op i den persondata vi har liggende – og papirer vi ikke behøver mere, makulerer 

vi. 

 

Filer og mails. 

1. Vi sletter filer og mails med persondata, når de er færdigbehandlede. 

2. Vi deler kun persondata med relevante personer. 

3. Vi overvejer, hvilken information der er offentligt tilgængelig f.eks på foreningens hjemmeside. 

 

 



Hvad er persondata? 

Persondata er alle oplysninger, der kan føre til identifikation af en fysisk person: navn, adresse, 

mailadresse, alder, bankkonto, medlemsnummer mm 

 

Foreningens håndtering af almindelige persondata. 

Vi har et konkret og klart formål når vi indsamler og opbevarer oplysninger om vores medlemmer. Vi skal 

bruge deres navn, adresse og mails for at kunne sende nyhedsbreve, medlemskontingent, og påmindelser 

om arrangementer ud til dem, ligesom vi registrerer bortlodning af kunstværker på generalforsamlingen. 

Ved tilmelding til arrangerede ture, er det nødvendigt at registrere tilmeldingen, og om de tilmeldte har 

betalt kontingent.  

Foreningen behandler således persondata ved at oprette, redigere, slette, har læseadgang til, og 

videresender data. Formålet er need-to-have information, og alt nice-to-have skæres fra. Når formålet ikke 

længere er gældende, sletter vi data. 

 

Samtykke. 

Foreningens bestyrelse behandler almindelige persondata, som er fremkommet som del af en aftale, i form 

af medlemskab. Foreningen indhenter samtykke til modtagelse af nyhedsbreve ved medlemmernes 

indmeldelse på foreningens hjemmeside. Nuværende medlemmer informeres om deres rettigheder i 

forhold til persondataforordningen i  ForeningsNyt sommeren 2018.  

 

 

Hvilke oplysninger vi er særligt opmærksomme på: 

Da kunstforeningen ikke håndterer følsomme data, i form af cpr numre og helbredsoplysninger, er det ikke 

nødvendigt at have en politik i forhold til dette. 

 

Opbevaring af persondata. 

Bestyrelsen sørger for ikke at have personoplysninger liggende fremme, men har dem i et skab, så 

uvedkommende ikke har adgang til dem. 


