J. nr. 10452

1. DATAFORSKRIFT
Behandling af persondata i Foreningen TEGNERFORBUNDET af 1919 (”Foreningen”)
Foreningens bestyrelse har på sit møde den 17. maj 2018 fastlagt følgende regler for behandling af persondata, således at foreningens persondatabehandling er i overensstemmelse med EU's General Data Protection Regulation og dansk persondatalovgivning.
1) Indsamling af persondata
Foreningen beder eksisterende og nye medlemmer om de persondata, der er nødvendige for foreningens daglige drift. Dette omfatter navnlig muligheden for at kommunikere med medlemmer, herunder ved udsendelse af løbende medlemsorienteringer, opkrævning af kontingent og lignende. Medlemskab af foreningen betragtes som samtykke
til behandling af persondata i.h.t. nedenstående.
2) Persondata for medlemmer
Personnavn
Fysisk adresse
E-mail adresse
Telefonnummer.
3) Persondata for ansøgere til legat
Som under 2) og cpr. eller CVR.
4) Opbevaring og videregivelse af persondata
De under 2) indsamlede persondata opbevares elektronisk hos foreningens webmaster, som for tiden er (bestyrelsesmedlem) Henriette Wiberg Danielsen (henriette@sidenhen.dk)
De under 3) indsamlede persondata opbevares elektronisk hos formanden.
Foreningen fører endvidere en fysisk legatprotokol, der opbevares hos formanden. I
protokollen indskrives legatansøgere udelukkende med navn.

Foreningens (digitale) persondata host’es af Gigahost ApS, Gammeltorv 8, 1457 København K, CVR-nummer: 31154715.
Adgang til følsomme persondata har udvalgte medlemmer af bestyrelsen: formand
og kasserer, samt foreningens webmaster, der for tiden er – men ikke nødvendigvis
skal være – medlem af bestyrelsen.
Foreningen offentliggør medlemmernes navne og email-adresser på foreningens
hjemmeside. Alle andre oplysninger om medlemmer på hjemmesiden oplyses af
medlemmet selv.
Persondata, der ikke er tilgængelige på foreningens hjemmeside, eller ikke i øvrigt er
offentligt tilgængelige, videregives ikke til tredjemand, medmindre videregivelse sker
til opfyldelse af legale krav. Fx videregives alle persondata til SKAT i forbindelse med
legatansøgninger. Herfra gælder dog følgende undtagelser:
- Foreningens til enhver tid værende eksterne bogholder har adgang til registrerede
persondata om foreningens medlemmer i den udstrækning det er nødvendigt for varetagelsen af bogholderifunktionen. Bogholderen skal underskrive en erklæring om
tavshedspligt med hensyn til de modtagne oplysninger;
- Foreningens til enhver tid værende revisor har adgang til registrerede persondata om
foreningens medlemmer i den udstrækning det er nødvendigt for varetagelsen af revisionsfunktionen. Revisor skal underskrive en erklæring om tavshedspligt med hensyn
til de modtagne oplysninger.
5) Offentliggørelse af persondata
Oplysninger om medlemmernes navne og adresser kan fremgå af referater fra generalforsamling og bestyrelsesmøder, samt i medlemsbreve fra foreningen. Medlemmernes adresser og telefonnumre offentliggøres ikke på foreningens hjemmeside eller i øvrigt, medmindre medlemmet udtrykkeligt har samtykket dertil eller anmodet
derom, af hensyn til at beskytte medlemmerne mod uønskede henvendelser.
Medlemmer kan i øvrigt offentliggøre de oplysninger om sig selv, de måtte ønske, på
foreningens hjemmeside. Ved at offentliggøre eller tillade offentliggørelse af egne
data på foreningens hjemmeside – ud over navn og email-adresse – accepterer medlemmet, at foreningen ikke kan påtage sig noget ansvar for anvendelsen af disse data.

Persondata af følsom eller rent privat karakter – bortset fra navn og email-adresse –
offentliggøres ikke af foreningen, og videregives kun i de tilfælde, der er nævnt i
punkt 4.
6) Sletning af persondata
De under 2) nævnte persondata slettes ikke for så vidt angår medlemmers navne og
adresser. Det skyldes hensynet til at kunne beskrive foreningens historie. Data om
tidligere medlemmer indgår i foreningens arkiv (der opbevares som anført ad punkt
4).
CPR-numre for legatmodtagere opbevares af foreningen i 5 år fra tidspunktet for beslutning om tildeling af et legat. CPR-numre for legatansøgere, hvis ansøgninger ikke
imødekommes – og for ikke-medlemmers vedkommende alle andre persondata –
slettes umiddelbart efter behandlingen af sådan ansøgning.
7) Indsigt i egne data
Medlemmer og andre, hvis persondata er eller har været registreret i foreningen, har
til enhver tid efter anmodning ret til at få oplyst, hvilke persondata foreningen aktuelt
har registreret om den pågældende. Den registrerede har krav på, at vedkommendes
persondata er retvisende, og kan derfor altid kræve fejlagtige oplysninger rettet.
8) Brugerstatistik fra www.tegnerne. dk
Der indsamles forbrugsstatistik på www.tegnerne.dk. Denne forbrugsstatistik er
ikke personhenførbar.
9) Dataansvarlig
Foreningens bestyrelse er ansvarlig for foreningens behandling af persondata.
10) Kontrol
I forbindelse med revisors gennemgang af regnskabet kontrollerer revisor, at denne
dataforskrift overholdes.
Denne dataforskrift tilkendegives for foreningens medlemmer, og offentliggøres
på www.tegnerne.dk
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