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Privatlivspolitik for foreningen Odense Kammerkor 
Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. 
Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, 
der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling. 

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime inte-
resser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, 
og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det. 

Som dataansvarlig skal foreningen Odense Kammerkor orientere hvert enkelt medlem om, at der behand-
les personoplysninger om dem som led i deres medlemskab af foreningen. Vi sikrer, at dine personoplys-
ninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Formålet med orienteringen er at skabe gennemsigtighed, dvs. give medlemmet kendskab til selve be-
handlingen samt viden om de rettigheder, der knytter sig til behandlingen, fx retten til indsigt, berigtigelse 
og sletning af personoplysningerne.  

Foreningen beder om samtykke til at behandle følgende personoplysninger: 

- Navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse (ikke-offentligt tilgængeligt medlemsregister) 
- Google-konto brugernavn (ikke-offentlig Google Group) 
- Situationsbilleder fra korets virke (offentligt tilgængeligt på korets hjemmeside og SoMe) 
- Portrætfoto af dirigent og evt. nøglepersoner i forbindelse med korets virke (offentligt tilgængeligt 

på korets hjemmeside og SoMe) 

Samtykkeerklæringen skal være udfyldt af medlemmerne senest en måned efter optagelse i Odense Kam-
merkor. 

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:  

Kontaktperson: Anders Hamming 
Adresse: Humlevænget 10, 5800 Nyborg 
CVR: 33104049 
Telefonnr.: 24639011 
Mail: anders@hamming.dk  
Hjemmeside: www.odense-kammerkor.dk  
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Orientering om behandling af personoplysninger 

1: Oplysninger som foreningen behandler 
Som led i dit medlemsskab af Odense Kammerkor indsamler og behandler foreningen almindelige 
personoplysninger om dig1. Odense Kammerkor tilstræber at behandle så få personoplysninger om 
dig som muligt, ligesom vi kun foretager en behandling af de personoplysninger, vi har, hvis behand-
lingen er sagligt begrundet i forhold til foreningens virke. 
Det kan fx være for, at vi kan dokumentere, at du opfylder betingelserne for medlemskab i forbin-
delse med tilskud fra offentlige myndigheder eller private interessenter.  

Odense Kammerkor videregiver kun personoplysninger om dig, hvis det er et krav ifølge lovgivnin-
gen, og det øvrigt er nødvendigt for varetagelsen af vores pligter i forbindelse med tilskud/midler.   

2: Oplysninger som foreningen behandler, hvis du giver samtykke 
Udover de ovenfor nævnte tilfælde behandler Odense Kammerkor normalt også forskellige oplys-
ninger om dig, som du skal give os tilladelse (samtykke) til, at vi må behandle.  Vi behandler dine 
oplysninger med omhu, og det sker kun, når det vurderes at være relevant som led i vores drift af 
foreningen. Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for 
markedsføring - uden dit samtykke.   

Samtykkeerklæringens spørgsmål er vist nedenfor.  

Konkret giver du dit samtykke/afviser at give samtykke i en formular på intranettet på www.odense-kam-
merkor.dk.  

 

Samtykkeerklæringens spørgsmål: 

Registrering af personoplysninger – herunder personfølsomme 

Må foreningen registrere og behandle almindelige personoplysninger om dit navn, din adresse, telefon-
nummer og email-adresse, som du selv giver foreningen?  

Må foreningen formidle nødvendige oplysninger om dig i forbindelse med korrejser? 

Må foreningen gemme dine oplysninger på en oversigt over tidligere kormedlemmer, efter du er udmeldt 
af foreningen? 

Formålet:  

 
1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) 
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- At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev 
- At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem  
- At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen 
- At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende 
- At administrere din relation til foreningen 
- At kunne dokumentere din identitet til foreningens øvrige medlemmer samt i forbindelse med 

bestilling af rejser. 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens beretti-
gede og legitime interesser som er: 

• At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens ved-
tægter 

• At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.  
• At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter 
• At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen   
• At bevare oplysninger med historisk værdi for foreningen – fx for at kunne indbyde dig til jubi-

læer og lignende. 

Konsekvens hvis samtykket ikke gives: Foreningen vil ikke registrere oplysninger om dig. Foreningen vil 
ikke kunne informere dig via foreningens informationskanaler, og du er selv ansvarlig for at holde din viden 
om planer og løbende ændringer ajour.  
Foreningen vil ikke kunne tilmelde dig til en korrejse, men du vil kunne deltage under forudsætning af, at 
du selv arrangerer alle praktiske detaljer i forbindelse med rejsen. 

Konsekvens hvis samtykket trækkes tilbage: Foreningen vil ikke længere registrere oplysninger om dig. 

 

Offentliggørelse af foto-, audio- og videomateriale i elektroniske og/eller trykte publikationer 

Må foreningen offentliggøre foto-, audio- og videomateriale af dig i elektroniske og trykte publikationer? 

Formålet: Materialer taget i foreningssammenhæng, til brug i informations- og promotionmateriale og til 
illustration af foreningens liv på eksempelvis hjemmeside og SoMe.  

Elektronisk materiale, som let lader sig slette (fx billeder på offentlige sociale medier) fjernes altid på op-
fordring, selv om du giver dit samtykke til, at foto- og videomateriale må anvendes i elektroniske og 
trykte publikationer. 

Konsekvens hvis samtykke ikke gives: Materiale med foto eller video af dig vil ikke blive anvendt. Du er selv 
forpligtet til at holde dig på afstand af kamera og optageudstyr. 
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Konsekvens hvis samtykket tilbagekaldes: Fremtidigt materiale med foto eller video af dig vil ikke blive 
anvendt. Du er selv forpligtet til at holde dig på afstand af kamera og optageudstyr. 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til Odense Kammerkors 
dokumentation for vores administration – normalt maksimalt et år efter løbende kalenderår for din 
udmeldelse. Hvis du har givet samtykke til, at vi må opbevare dine oplysninger på en oversigt over 
tidligere medlemmer af foreningen, opbevares dine oplysninger, til du aktivt beder os om at slette 
dem.  

Du har altid ret til at tilbagekalde det samtykke, som du har givet. I så fald skal du blot rette henven-
delse til foreningens formand. Dit samtykke vil så bortfalde, og i tilfælde, hvor informationer alle-
rede er givet videre, vil de bortfalde i relation til fremtidige situationer. 

Hvis du har spørgsmål til foreningens samtykkeerklæring, kan du kontakte foreningens bestyrelse. 

3: Dine rettigheder 
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder: 

• Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser 
dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt) 

• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret) 
• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)  
• Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)  
• Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring  
• Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om 

dig, i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet) 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at hen-
vende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.  

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersø-
ger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som 
muligt. 

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplys-
ninger.  

4: Revision af privatlivspolitikken  
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, 
ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage medde-
lelse herom.  

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.  


