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Lyngby Kammerkors dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi
behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler dine personoplysninger til bestemte formål og ud fra
berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af
de angivne formål, og vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Lyngby Kammerkor er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med
lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Karen Busch Nielsen (Formand)
Tlf. 2982 9734
Mail: karen.busch.nielsen@gmail.com
Poul Martin Hejlesen (Kasserer)
Tlf. 4449 0559
Mail: pm.hejlesen@fasttvnet.dk
Karsten Clement (Webmaster)
Tlf. 2869 9346
Mail: kclement@tcpost.dk

Indsamling af oplysninger
Vi indhenter udelukkende oplysninger fra dig.

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt medlemsnummer,
fødselsdag, kontingentoplysninger, stemmegruppe
- for dirigentens vedkommende desuden CPR-nummer og bankkontonummer af hensyn til lønudbetaling og
indberetning til SKAT

Formål med behandling af personoplysninger
Vi behandler dine 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)
• Behandling efter lovkrav
• Behandling med samtykke
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Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
• Håndtering af medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
• Korets medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
• Som led i korets aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af korprøver, koncerter, rejser
og sociale aktiviteter
• Brug af situationsbilleder, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i koret
2) Formål med behandling af oplysninger om dirigent:
• Håndtering af dirigentens hverv og pligter i Lyngby Kammerkor
• Udbetaling af løn, godtgørelser og lignende
• Opfyldelse af lovkrav

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.

Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af personoplysninger
Persondata opbevares i medlemsliste og regnskab.
Medlemsliste
Medlemsliste ligger på passwordbeskyttet område på Lyngby Kammerkors hjemmeside. Et medlem af bestyrelsen
(pt.formanden) og webmaster vedligeholder og opdaterer medlemslisten med nye og udgåede medlemmer samt
rettelser.
Kun medlemmer af Lyngby Kammerkor har password til dette område på hjemmesiden.
Regnskab
Regnskab ligger på excel-fil, som sammen med bilag opbevares hos kassereren. Filer og bilag opbevares i henhold til
lovgivningen i 5år, hvorefter de destrueres.
Af hensyn til aflønning indeholder regnskabet navn, cpr-nummer og bankkontonummer for dirigent samt eventuelle
solister og musikere.
Regnskabet præsenteres i anonymiseret form på korets generalforsamling. Regnskabsbilag med personfølsomme data
ses derfor kun af kassererer og revisor.

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
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•
•

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
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 øverst.
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 vores
websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
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