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Senest revideret:  
 
Vestfynskorets dataansvar 
 
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, 
hvordan vi behandler dine personoplysninger til at sikre en fair og gennemsigtig behandling. 
 
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler 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 oplysninger, når de ikke længere er 
nødvendige.  
 
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

Vestfynskoret er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med 
lovgivningen. 
Kontaktoplysninger: 

Kontaktperson: Vagn Thomsen 
Adresse: Poul Mose Parken 6, 5620 Glamsbjerg 
CVR: 19212793 
Telefonnr.:  2023 2178 
Mail: vath49@gmail.com 
Hjemmeside: vestfynskoret.dk 

 
Hvilke oplysninger behandler vi 
Vi behandler følgende personoplysninger: 
Navn, adresse, telefonnumre, mailadresse, stemmegruppe, fødselsdato, hverv i koret, registreringer af ind- 
og udbetalinger fra dig. 
 
Hvor får vi oplysningerne fra 
Vi får primært oplysningerne fra dig selv. Oplysning om stemmegruppe får vi fra korlederen. Oplysninger 
om hvervene får vi fra generalforsamlingen. 
 
Hvad bruger vi dine data til 
Dine data bliver brugt af koret til at (alternativt: behandler kun dine personoplysninger for at kunne 
kontakte dig i forb.m. øveaftner og arrangementer og lign.) 
- føre statistik over fremmøde til koraftenerne 
- følge op på tilmeldinger m.v. til diverse korarrangementer 
- administration i øvrigt af din relation til koret 
- kommunikation mellem bestyrelsen/korlederen og medlemmerne samt medlemmerne imellem. 
 
Hvem videregiver vi dine oplysninger til 
Vi videregiver ikke dine oplysninger til nogen uden at informere dig. 
Dog offentliggøres navn, mail og telefonnummer på bestyrelsens medlemmer på korets hjemmeside. 
 
 
 
 



Hvor længe opbevarer vi dine data 
Vi opbevarer oplysningerne, så længe du er medlem. Når du ophører som medlem, slettes oplysningerne 
senest ved udgangen af det efterfølgende år. Betalingsoplysninger gemmes dog 5 år efter regnskabsårets 
afslutning. 
 
Dine rettigheder 
Du har en række særlige rettigheder efter 
datasikkerhedsforordningen/databeskyttelsesforordningen/datasikkerhedsloven, 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 alm. 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.  
 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, 
gennemfører vi 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 vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.   
 
 
Godkendt af bestyrelsen 14. november 2018 

 


