Slangerup, d. 24. maj 2018
Slangerupkoret og Persondataforordningen
Den nye forordning om beskyttelse af persondata træder i kraft d. 25. maj 2018. Den skærper kravene til
håndtering og opbevaring af persondata. Her kan du orientere dig om, hvilke data koret indsamler og
opbevarer, med hvilke formål, hvordan data opbevares, og hvornår de slettes.
Slangerupkoret indsamler og opbevarer følgende data om korets dirigent og medlemmer:
For aktive og passive medlemmer samt dirigent: Navn, adresse, telefonnummer og email-adresse. For aktive
medlemmer desuden fødselsdato. For dirigenten derudover CPR-nummer og bankkontonummer.
De indsamlede data bruges som følger:
Dirigentens navn, adresse CPR nummer og bankkontonummer bruges i forbindelse med kommunens
aflønning. Telefonnummer og email-adresse bruges til løbende kommunikation med bestyrelse og
kormedlemmer.
Kormedlemmernes navn, adresse og fødselsdato for medlemmer uden for Frederikssund Kommune
indrapporteres årligt til kommunen til brug for beregning af tilskud og mellemkommunal refusion af tilskud i
henhold til Folkeoplysningsloven.
Fødselsdato bruges desuden til at holde øje med runde fødselsdage.
Telefonnummer og email-adresse bruges til løbende kommunikation mellem medlemmer og mellem
medlemmer og dirigent. Adresser bruges i forbindelse med personlig kontakt, såsom fælles transport til
koncerter.
Opbevaring af data
De indsamlede data undtagen dirigentens CPR -nummer og bankkontonummer opbevares på den lukkede
(kodebeskyttede) del af korets hjemmeside (www.slangerupkoret.dk), tilgængelig for korets medlemmer.
Adgangskoden skiftes årligt, ved starten af den nye sæson i september. Det nye kodeord oplyses ved
førstkommende korprøve efter skift og tilsendes med sms til medlemmernes mobilnummer.
Sletning af data
Dirigentens og medlemmernes data slettes fra databasen, så snart koret ikke længere kan få behov for
oplysningerne:




For dirigenten 1 år efter udløbet af dirigentens ansættelse
For de aktive medlemmer 1½ år efter medlemmets aktive medvirken i koret
For passive medlemmer ½ år efter aktiv udmeldelse eller manglende kontingentindbetaling.

Adgang til information om opbevarede data og anmodning om sletning
Medlemmer og dirigent kan selv på den lukkede del af hjemmesiden se, hvilke data koret er i besiddelse af og
ved kontakt til bestyrelsen anmode om korrektion eller sletning af data.

På Slangerupkorets vegne, v. Henny Bang Jakobsen, formand for bestyrelsen

