Privatlivspolitik for Hørsholm-koret
udformet på baggrund af reglerne i EU’s persondataforordning.
Dato for seneste ajourføring af dokumentet: 09.01.2019

Hørsholm-Korets dataansvarlige:
Ralf Christensen, Poppelhusene 88, 2600 Glostrup, tlf. 20 49 82 37, ralfchristensen@live.dk
Denne privatlivspolitik er tilgængelig på Hørsholm-Korets hjemmeside. Den er udformet på baggrund af reglerne i
EU’s persondataforordning, fordi Hørsholm-koret behandler personoplysninger digitalt og på papir.
Hørsholm-Koret behandler personoplysningerne i overensstemmelse med lovgivningen og ud fra bestemte formål og
berettigede interesser. Derfor indhenter vi ikke personernes samtykke.
Hørsholm-Korets privatlivspolitik bliver revideret hvert år i januar.
Hvilke personoplysninger opbevarer Hørsholm-Koret, og hvad er formålet hermed?
Det er en forudsætning for opbevaring af persondata, at der er et formål hermed.
Hørsholm-Koret opbevarer personoplysninger med følgende forudsætninger:
For hvilke personer?

Hvilke oplysninger?

Formål?

Hvornår slettes
personoplysningerne?

Aktive medlemmer

Navn, postadresse, bopælskommune,
mailadresse, fødselsdato, tlf.nr. og oplysning
om dato for indmeldelse i koret

Bruges til opkrævning af
kontingent, orientering om
aktiviteter i koret og oplysning om
anciennitet i koret med henblik på
fejring af jubilæer. Desuden til
indberetning til Musisk Oplysnings

3 år efter udmeldelse af koret, eller
når den pågældende ønsker det.
Vi opbevarer dog oplysninger på
papir om medlemmer, så længe
oplysningerne har historisk værdi.

Forbund, jf. reglerne i
Folkeoplysningsloven.
Medlemmer på orlov

Passive medlemmer

Æresmedlemmer

Navn, postadresse, mailadresse,
bopælskommune, fødselsdato, tlf.nr. og
oplysning om dato for indmeldelse i koret

Bruges til opkrævning af
kontingent, orientering om
aktiviteter i koret og oplysning om
anciennitet i koret med henblik på
fejring af jubilæer.

3 år efter udmeldelse af koret, eller
når den pågældende ønsker det.

Navn, postadresse, mailadresse, tlf.nr.

Bruges til opkrævning af
kontingent, orientering om
aktiviteter i koret.

3 år efter udmeldelse af koret, eller
når den pågældende ønsker det.

Bruges til orientering om aktiviteter
i koret.

3 år efter ophør af
æresmedlemsskabet, eller når den
pågældende ønsker det.

Navn, postadresse, mailadresse, tlf.nr.

Vi opbevarer dog oplysninger på
papir om medlemmer, så længe
oplysningerne har historisk værdi.

Vi opbevarer dog oplysninger på
papir om medlemmer, så længe
oplysningerne har historisk værdi.

Vi opbevarer dog oplysninger på
papir om æresmedlemmer, så
længe oplysningerne har historisk
værdi.
Bestyrelsesmedlemmer

Navn, postadresse, mailadresse, tlf.nr., som
er anført på Hørsholm-Korets hjemmeside.

Dirigent

Navn, postadresse, mailadresse, tlf.nr.,
cpr.nr.

Nuværende og tidligere
medlemmer og
dirigenter

Foto fra koncerter og korets rejser

Anvendes som kontaktoplysninger
for personer uden for koret med
interesse i korets aktiviteter
Bruges til orientering om aktiviteter
i koret og endvidere til
indberetning til Musisk Oplysnings
Forbund med henblik på betaling
af honorar, jf. reglerne i
Folkeoplysningsloven

Slettes, når der sker udskiftning af
medlemmer i bestyrelsen.

Anvendes til at skabe interesse for
koret hos mulige fremtidige
medlemmer

Når den pågældende ønsker det.

5 år efter at korets kasserer har
foretaget indberetning af honorar
til SKAT og/eller 5 år efter
regnskabsårets afslutning.
Vi opbevarer dog oplysninger på
papir om dirigenter, så længe
oplysningerne har historisk værdi.

Vi opbevarer dog oplysninger på
papir om nuværende og tidligere
medlemmer og dirigenter, så

længe oplysningerne har historisk
værdi.
Andre - f.eks. ansøgere
som dirigent for koret

F.eks. oplysninger ved ansøgning om
dirigentjob

Bruges til fornyet kontakt til
tidligere ansøgere, hvis koret får
behov for at søge efter ny dirigent

Slettes ikke, da vi kan få brug for
kontakt til tidligere ansøgere som
ny dirigent eller som gæstedirigent

Hvad gør en person, hvis denne ønsker korrektion eller sletning af personoplysninger?
Personen retter mundtlig eller skriftlig henvendelse til den dataansvarlige for Hørsholm-Koret med præcis angivelse af, hvad der ønskes
ændret eller slettet.

Hvordan opbevarer vi personoplysninger:
Vi opbevarer alle personoplysninger på PC tilhørende dataansvarlige Ralf Christensen på dennes adresse Poppelhusene 88, 2600 Glostrup
i aflåst hus. PC er beskyttet af password, som kun Ralf Christensen kender. Desuden opbevares personoplysninger i dokumenter og
mapper i et skab i aflåst hus.

Hvordan lever vi op til lovens krav om datasikkerhed? Og hvad gør vi, hvis der opstår et brud på
datasikkerheden, eller hvis systemer bliver hacket:
Vi kontakter Datatilsynet og evt. politiet, hvis alle eller nogle af personoplysningerne bliver stjålet, hacket eller på anden måde
kompromitteret

Hvad kan vores IT-system, og hvordan beskytter vi de persondata, som vi har i vores IT-systemer?
Vi tænker databeskyttelse ind, når vi køber eller får nye IT- systemer eller ændrer på de nuværende.
Vi er opmærksomme på, at systemet gerne må bidrage til:
 at vi ikke indsamler flere oplysninger end nødvendigt
 at vi ikke opbevarer oplysningerne længere end nødvendigt.
 at vi ikke anvender oplysningerne til andre formål, end de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.
Vores IT-system kan:
 Systemet har ikke en automatisk slettefunktion, så vi gennemgår oplysningerne manuelt
 Give notifikationer om databehandlingsopgaver, der skal udføres, herunder om kontrol og ajourføring af data
 Give notifikation om regelmæssig fornyelse af password

Hvilke databehandlere eller andre eksterne firmaer udfører arbejde for Hørsholm-Koret og i så fald hvilke
persondata?
 Musisk Oplysnings Forbund, Bakkevej 10 A, 2830 Virum – behandler persondata iht. Folkeoplysningsloven. Databehandleraftale er ved at
blive indhentet fra Musisk Oplysnings Forbund.
 ONE.COM A/S, Kalvebod Brygge 24, 1560 København V – holder hjemmesiden ved lige. Hjemmesiden indeholder ingen persondata ud
over almindelige foto fra rejser og lignende. Databehandleraftale bliver derfor ikke indhentet fra ONE.COM A/S.
 DK Hostmaster – leverandør af domæne til hjemmeside. Ingen behandling af persondata. Databehandleraftale bliver derfor ikke indhentet
fra DK Hostmaster.
 Facebook - Ingen behandling af persondata. Hjemmesiden indeholder ingen persondata ud over almindelige foto fra rejser og lignende.
Derudover foto af personer, der selv har oprettet sig som ”ven”. Databehandleraftale bliver derfor ikke indhentet
fra Facebook.

Rettigheder
Hørsholm-Korets aktive medlemmer, medlemmer på orlov, passive medlemmer, dirigent og andre, som HørsholmKoret har data (oplysninger) om har følgende rettigheder:
-

Retten til at modtage oplysning om en behandling af sine personoplysninger
(oplysningspligt)
Retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret)
Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse)
Retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt)
Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet)

