Vejledning til fællesråd i Aarhus Kommune vedr. GDPR - håndtering af medlemmers persondata

30. januar 2019

Fællesrådenes behandling af personoplysninger, fx om medlemmerne, er
omfattet af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

TEKNIK OG MILJØ
Det vil med andre ord sige, at fællesrådene er ansvarlige for at behandle deres medlemmers persondata korrekt.
Det betyder, at Fællesrådene skal have styr på bl.a.:
• Hvor foreningens data er placeret.
• Det retlige grundlag for behandlingen af personoplysninger.
• Håndtering af de registreredes rettigheder – ret til indsigt, ret til berigtigelse og sletning mv.
• Instruktion til medarbejdere/frivillige omkring håndtering af personoplysninger.
• Behandlingssikkerhed.
• Krav om dokumentation/fortegnelse over behandlingen.

For yderligere vejledning se Datatilsynets hjemside https://www.datatilsynet.dk/emner/foreninger/
Som det fremgår af Datatilsynets vejledning, findes det retlige grundlag for
behandlingen af medlemmernes personoplysninger i Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 nr. f, som dækker de tilfælde, hvor de registrerede
personers data behandles for at forfølge den dataansvarliges legitime interesser.
Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at dette behandlingsgrundlag/behandlingshjemmel ikke giver ret til at videregive oplysningerne til offentligheden, fx i forbindelse med offentliggørelse på en hjemmeside. En sådan
offentliggørelse af fx formandens kontaktoplysninger eller andre medlemmers navne vil kræve, at disse giver udtrykkeligt samtykke til det.
Opfyldelse af Fællesrådets oplysningspligt i forhold til sine medlemmer vil
kunne ske med oplysning om følgende:
Som medlem af [xx] Fællesråd, CVR.nr [xx] skal du være opmærksom på, at
vi registrerer og behandler personoplysninger om dig i form af:
•
•
•
•

Navn
Adresse
E-mailadresse
Telefonnummer

Ledelsessekretariatet
Aarhus Kommune

Ledelsessekretariatet
Rådhuset
Postboks 36
8100 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 85 97 72
E-mail:
post@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
jboj@aarhus.dk
www.aarhus.dk
Sag: 18/040670-15
Sagsbehandler:
Jette Bøjesen

•
•
•

Indmeldelsesdato
Betaling af kontingent
Evt. tillidshverv i foreningen

Vores registrering og behandling af oplysningerne om dig er nødvendige for
at forfølge fællesrådets legitime interesse i at indsamle og behandle sådanne sædvanlige medlemsoplysninger jf. Persondataforordningens artikel 6
stk. 1 litra f. Oplysningerne vil alene blive videregivet til andre, i det omfang
Fællesrådet er berettiget hertil. Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi har om dig, ligesom du har ret til at gøre indsigelser imod behandlingen samt anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger. De
oplysninger, vi behandler om dig, vil blive slettet, hvis du på et tidspunkt melder dig ud af fællesrådet, eller fællesrådet nedlægges.
Hvis du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke sker korrekt, vil
du kunne klage over vores behandlingen af mine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00
eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Hvis fællesrådet ønsker at offentliggøre visse medlemmer kontaktoplysninger, fx bestyrelsesmedlemmerne, skal der endvidere indhentes et særskilt
samtykke på de enkelte.
Følgende samtykkeerklæring kan bruges, men husk at den altid skal tilpasses den konkrete situation, og man skal derfor gøre sig klart, hvilke oplysninger der indsamles og anvendes, formålet med behandlingen, samt eventuelle modtagere af oplysningerne.

Jeg bekræfter ved underskrift på denne erklæring, at jeg har givet [x] Fællesråd, CVR.nr. [xx] (fællesrådet) samtykke til at offentliggøre følgende personoplysninger på fællesrådets hjemmeside [tilføj yderligere, hvis oplysningerne
skal anvendes/offentliggøres også andre steder fx facebookside].
•
•
•
•
•

Navn
Adresse
E-mailadresse
Telefonnummer
Tillidshverv

Jeg bekræfter ved min underskrift på denne erklæring, at:
• Jeg er oplyst om min ret til indsigt i de oplysninger fællesrådet behandler om mig, min ret til at gøre indsigelser imod behandlingen
samt at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger.
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•

•

Jeg er oplyst om min mulighed for at klage over fællesrådet behandling af min oplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.
Jeg er indforstået med, at det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring, og at jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke.

Navn:

___________________

Adresse:

___________________

E-mail:

___________________

Dato/måned/årstal: ______________
Underskrift:

___________________

Om yderligere vejledning om Samtykke til behandling af personoplysninger
se her: https://www.datatilsynet.dk/media/6562/samtykke.pdf
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