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GDPR - den generelle forordning om databeskyttelse – er en lov, der gælder i hele EU og som kontrollerer, 
hvordan virksomheder og andre organisationer håndterer persondata. Gældende fra 25. maj 2018. 
 
Udkast fremlagt for Ringstedkorets bestyrelse d. 16. jan. 2019 /  
Til orientering/- og godkendelse på Ringstedkorets generalforsamling d. 5. feb. 2019. 
 
 
Dataansvar/ generelt 
Ringstedkoret bruger personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, 
hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemskuelig anvendelse.  
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun bruger personoplysninger til bestemte formål og ud fra 
berettigede (legitime) interesser. Vi bruger kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af 
de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.   
 
 
Ringstedkoret behandler følgende personoplysninger 
 
Medlemmer:  
Kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.  
 
Bestyrelse og dirigent:   
Samme kontaktoplysninger som for medlemmer, se ovenstående  
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  
CPR.nr. /- og paslegitimation for bestyrelsesmedlemmer for banken som legitimation for foreningskontoen. 
CPR.nr. og bankkontooplysninger for dirigent med det formål at udbetale løn.  
I relation til foreningen: Eventuelle andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv.  

 
 
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger  
 
1) 
Formål med behandling af medlemsoplysninger mv.:  
Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning  
Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning  
Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven  
Administration af din relation til Ringstedkoret   
 
2) 
Formål med behandling af oplysninger på dirigent og bestyrelse etc.:  
Håndtering af bestyrelsens hverv og pligter i organisationen  
Opfyldelse af lovens krav  
Udbetaling af løn og lignende  
Administration af relationen til Ringstedkoret  
 
Administration af persondata/ Hvilke personoplysninger har vi:  
Du er som medlem af Ringstedkoret registreret med følgende data:  
Navn, e-mail, mobiltelefon/fastnet, adresse, fødselsdato, stemme i koret, indmeldelsesdato. 
Typisk angiver du selv disse data ved indmeldelse i koret via indmeldelsesblanket. Disse data er nødvendige for at vi 
kan opkræve kontingent og sende relevante oplysninger til din e-mailadresse. 
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Dataansvar / internt 
Bestyrelsen v/ formand og kasserer, er ansvarlig for behandlingen af dine data. Det er kassereren, der opkræver 
kontingent, og formanden, der videregiver oplysninger til web-ansvarlig for hjemmesiden. Web-ansvarlig reviderer 
medlemslisten for koret 2-3 gange om året. Det er dit ansvar, at dataene er retvisende. Når du ser listen, må du 
tjekke dine oplysninger. Hvis der er fejl, må du sørge for at videregive besked om rettelse. 
 
Tilladelser til brug af data  
Ved indmeldelse i Ringstedkoret oplyses følgende personoplysninger i felter, der er opgivet på forhånd:  
Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, billede.  
De oplysninger er nødvendige for administrationen af din deltagelse i koret. Fødselsdato og billede er dog ikke 
direkte nødvendig, men bruges udelukkende til sociale formål. Som medlem får du muligheder for at selv at regulere 
tilladelse til, at andre i koret kan se dine data. Det sker ved en markering i feltet, hvis det ikke ønskes oplyst for 
øvrige medlemmer, se det på indmeldelsesblanketten. 
 
Hvordan anvendes dine data?  
Dine data anvendes udelukkende til intern brug i koret (e-mail og medlemslister).  
Web-ansvarlig udarbejder en medlemsliste for Ringstedkoret indeholdende navn, adresse, telefonnummer, e-
mailadresse. Oplysningerne oplistes på hjemmesiden under det interne afsnit, hvortil der kun er adgang med 
personlig kode, og kun korets medlemmer kan læse - og evt. printe – de opdaterede lister fra hjemmesiden.  
Korets dirigent/nodeansvarlige/- eller web-ansvarlige udsender senest dagen før øveaften besked via fælles e-mail til 
alle medlemmer og via hjemmesiden, hvilke sange der skal medbringes/øves og evt. med noder vedhæftet.  
Desuden kan der udsendes e-mail med relevante oplysninger om forskellige arrangementer i koret.  
 
Samtykke   
Normalt vil korets behandling af dine personoplysninger basere sig på det legitime og lovlige grundlag, beskrevet 
ovenfor. Ringstedkoret indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde måtte blive nødvendigt for at 
behandle dine personoplysninger til andre formål, end 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.  
 
 
Videregivelse af oplysninger 
Medlemmers oplysninger videregives ikke til andre.   
Men dette gælder ikke for medlemmer af bestyrelsen. Deres oplysninger bliver opgivet til Ringsted Kommune hvert 
år, når bestyrelsen skal underskrive på regnskabet, inden det afleveres.  
For dirigenten gælder, at såvel personnummer som kontonummer evt. skal oplyses til Ringsted Kommune, for at der 
kan udbetales løn. 
 
Hjemmeside og interne e-mail-lister. 
Ringstedkorets interne hjemmeside:  
Der vil løbende blive uploadet billeder og lydfiler fra koncerter og aktiviteter. Upassende billeder af grupper eller 
enkeltpersoner er utilsigtede. Sker der alligevel en fejl, er det meget vigtigt, du giver besked til web-ansvarlig, så det 
pågældende fjernes. Billeder af enkeltpersoner vises kun med personens tilladelse.  
Ringstedkorets fælles e-mail-lister:  
For at forenkle kommunikation imellem medlemmerne, er der oprettet 3 forskellige interne fælles e-mail-lister, som 
alle er tilgængelige via intern adgang for medlemmer på hjemmesiden www.ringstedkoret.dk: 
1) Fælles e-mail-liste for alle medlemmer.  
2) fælles e-mail-liste for medlemmer af bestyrelsen inkl. dirigent. 
3) Fælles e-mail-liste for bestyrelsens suppleanter.  
Ringstedkorets offentlige hjemmeside:  
For at vise korets aktiviteter, passerer et ”slideshow” forbi på forsiden. Hvis der vises situationer, du som medlem 
finder upassende, er det meget vigtigt, du giver besked til web-ansvarlig, så billede(r) bliver fjernet. 
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Noder 
Oplysninger om noder o.l. udsendes på hjemmesiden og via fælles e-mail til alle medlemmer. Den specifikke e-
mailadresse er tilgængelig via intern adgang for medlemmer på hjemmesiden www.ringstedkoret.dk. 
Arrangementerne kan være beskyttet af copyright, og det er således ikke tilladt at kopiere eller på anden måde 
videregive indholdet. 
 
Skal du selv gøre noget?  
Du har selv ansvaret for at dine data er korrekte. Således skal du selv bede web-ansvarlig om at ændre adresse og e-
mail, hvis det er aktuelt. Da kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne er elektronisk, er det vigtigt, at 
e-mailadressen er rigtig.  
 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger  
Dine persondata gemmes elektronisk på hjemmesiden. Desuden gemmes indmeldelsesblanketter fysisk hos 
formanden og kassereren har en kopi. 
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 3 år efter 
kalenderåret for din udmeldelse af foreningen. 
 
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 almindeligt anvendt format som fx PDF) 
Retten til indsigelse 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. 
Vores kontaktoplysninger finder du nederst.  
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 databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.  
 
Revidering af privatlivspolitikken  
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen 
øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på korets 
hjemmeside www.ringstedkoret.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  
 
 
Kontaktoplysninger på de dataansvarlige i Ringstedkoret 
Bestyrelsen v/ formand og kasserer er dataansvarlig og vil sikre dig, at dine personoplysninger behandles i 
overensstemmelse med den gældende lovgivning.  
 
Ringstedkorets CVR: 74190219 
Ringstedkorets hjemmeside: www.ringstedkoret.dk  
Formandens e-mailadresse: Tilgængelig på hjemmesiden www.ringstedkoret.dk 
Kasserers e-mailadresse: Tilgængelig på hjemmesiden www.ringstedkoret.dk 
Web-ansvarliges e-mailadresse: Tilgængelig på hjemmesiden www.ringstedkoret.dk 
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