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1. Om persondatapolitikken 
Når man tilmelder sig Trollekoret hos DOF Bramsnæs/Skibby Aftenskole, melder man sig også ind 
i foreningen Trollekoret, Bramsnæs Rytmiske Kor (FT). 
 
Persondatapolitikken omhandler hvilke oplysninger FT indsamler og gør brug af, samt hvordan 
oplysningerne håndteres og hvor længe de opbevares mm.. 
Persondatapolitikken omhandler og gælder for de data, som oplyses ved tilmelding til Trollekoret, 
når man er frivillig hos os, når man færdes på foreningens hjemmeside www.trollekoret.dk eller 
når man støtter korets aktiviteter økonomisk. 
 
Opstår der spørgsmål til denne persondatapolitik, behandlingen af de afgivne oplysninger eller 
mistanke om manglende overholdelse, kan bestyrelsen eller formanden kontaktes. 
 
Persondatapolitikken kan ændres ved vedtagelse på en generalforsamling og den ændrede 
persondatapolitik vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside. 
 
Persondatapolitikken er senest vedtaget på generalforsamling den 21. januar 2020. 
 

 

2. Hvem er ansvarlig for personoplysningerne? 
Foreningen er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte de personoplysninger der afgives, når 
man som medlem eller gæst gør brug af Trollekoret, og de services der tilbydes. 
 
Foreningen behandler personoplysninger om medlemmet i henhold til denne persondatapolitik og 
gældende lovgivning. 
 
Rammerne for behandlingen af personoplysninger er sat af den til enhver tid gældende 
europæiske databeskyttelsesforordning 1) og den danske databeskyttelseslov 2). 
Opstår der spørgsmål vedrørende denne persondatapolitik, behandlingen af personlige 
oplysninger eller mistanke om manglende overholdelse, kan man kontakte bestyrelsen eller 
formanden. 
 

3. Formål med behandlingen af personoplysninger 
FT er forpligtet til at behandle personoplysninger i et omfang, så foreningen dels kan give de 
ydelser, som medlemmerne efterspørger, dels kan leve op til de forpligtelser, foreningen har som 
organisation. 
 
I denne forbindelse gøres opmærksom på, at medlemskab hos Trollekoret er betinget af, at 
medlemmet afgiver og opdaterer de på Trollekorets indmeldelsesblanket krævede oplysninger. De 
er nødvendige for registreringen af medlemmet og for administrationen af medlemskabet. 
Hvis personoplysningerne ikke afgives, kan det have den konsekvens, at man ikke kan oprettes 
som medlem, eller at man ikke kan deltage i et arrangement. 
  

http://www.trollekoret.dk/
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4. Hvornår indsamler FT personoplysninger? 
FT indsamler oplysninger i følgende tilfælde: 

• ved indmeldelse i Trollekoret: Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-
mailadresse, fødselsdato, funktion i koret og billede. 

• ved tilmelding til forskellige arrangementer, aktiviteter eller ture. 

• ved besøg på foreningens hjemmeside: 
Der benyttes cookies på hjemmesiden for at forbedre brugeroplevelsen via f.eks. 
brugerstatistik. 
En cookie er en fil, som lægges på den besøgendes computer / it-udstyr. Den gør det muligt 
at genkende den besøgendes computer og samle information om, hvilke sider og 
funktioner, der besøges. Men cookies kan ikke se, hvem den besøgende er, navne eller 
bosted eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede 
computervirus eller andre skadelige programmer. Den besøgende får, inden det sker, 
information om, at der benyttes cookies. 

På hjemmesiden forekommer der cookies i forbindelse med følgende: 

• statistikindsamling 

• Login-funktion 
Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et 
hjemmeside til at fungere efter hensigten. 
 

5. Hvad bruges mine oplysninger til? 
Hvordan afgivne personoplysninger bruges afhænger af, om man er medlem, eller blot bruger af 
foreningens hjemmeside. 
Personlige oplysninger behandles og gemmes kun hvis man frivilligt har afgivet dem, for eksempel 
ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale 
relateret til Trollekoret. 
 
Er man medlem af FT, bruges personoplysningerne til at: 

• kunne administrere medlemsforholdet, herunder at kunne sende medlemmet nødvendig 
information vedrørende medlemskab og arrangementer. 

 
Er man alene bruger af foreningens hjemmeside, bruges oplysningerne til at: 

• kunne stille funktionaliteterne på foreningens hjemmeside til rådighed for den besøgende 

• udarbejde statistik om den besøgendes færden på vores hjemmeside 

• optimere hjemmesidens indretning 
 

6. Hvorfor behandler FT oplysninger om medlemmerne?  
Almindelige personoplysninger 
Når man bliver medlem er det nødvendigt for foreningen at behandle de almindelige 
personoplysninger for at kunne indgå aftalen med dig eller for at kunne håndtere eventuelle 
forespørgsler forud for en aftale med os. Foreningen er retligt forpligtet til at gemme 
regnskabsoplysninger i op til fem år iflg. bogføringsloven 
  
(Juridisk grundlag for behandlingen: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b) og stk. 1 (c)) 
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7. Brug af billeder 
Billeder anvendes på www.trollekoret.dk og som illustrationer i indbydelser, på plakater 
vedrørende Trollekorets arrangementer og på korets medlemsliste. 
Der sondres mellem portrætbilleder og situationsbilleder. 
 
Portrætbilleder er billeder, hvor det primære formål er at vise en eller flere personer, herunder 
gruppebilleder og nærbilleder af eksempelvis kormedlemmer, korleder, bestyrelsesmedlemmer 
m.fl.. Der er behov for portrætbilleder på korets medlemsliste og bestyrelsesliste. 
 
FT tager og offentliggør ikke portrætbilleder uden accept. Man kan til enhver tid trække det 
afgivne samtykke tilbage, og billederne vil ikke blive brugt til kommunikation om koret i trykte, 
digitale eller sociale medier fremadrettet. 
Hvis et samtykke ønskes trukket tilbage, skal man skrive til formanden. 
(Juridisk grundlag for behandlingen: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (a)) 
 
Situationsbilleder er billeder, hvor det primære motiv/formål er at vise en situation, for eksempel 
koret der synger. Det kan ikke afvises, at man måske kan genkende et kormedlem på et sådant 
situationsbillede, men hensigten er at vise hvad koret gør på billeder, som i øvrigt er vurderet 
harmløse. 
De situationsbilleder, der tages i korsammenhæng, forbeholder foreningen sig ret til at 
offentliggøre: 

• på FT`s hjemmeside 

• på FT`s profil på Facebook 
(Juridisk grundlag for behandlingen: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f)) 
 

8. Brug af e-mails 
FT har behov for, til medlemmerne, at kunne sende e-mails med informationer, der vedrører for 
eksempel korets aktiviteter, kommende arrangementer, medlemskabet eller frivillige aktiviteter. 
Ønsker man ikke længere at modtage e-mails, kan man skrive til formanden. 
(Juridisk grundlag for behandlingen: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f)) 
 
Når FT`s hjemmeside besøges, har foreningen i begrænset omfang brug for at kunne administrere 
de oplysninger, som den besøgende selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Foreningen kan i 
nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt hjemmesiden. Data der indsamles til 
statistiske formål slettes senest efter 2 år. 
(Juridisk grundlag for behandlingen: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f))  
 

9. Følsomme personoplysninger 
FT har ikke brug for at registrere følsomme personoplysninger. 
(Juridisk grundlag for behandlingen: Persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (a)) 
 
 

10. Særlige personoplysninger  
FT har ikke brug for at registrere særlige personoplysninger. 

http://www.trollekoret.dk/
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(Juridisk grundlag for behandlingen: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (c)) 
 

11. Hvem deler vi personoplysningerne med? 
Deling af dine oplysninger med modtagere uden for EU/EØS 
FT deler ikke personoplysninger med andre. 
 

12. Hvilke rettigheder har jeg? 
Som den der afgiver personoplysninger, har man en række rettigheder, som man kan gøre brug af 
ved at kontakte formanden. 
Vær opmærksom på, at der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af 
rettighederne. Det er derfor ikke sikkert, at man for eksempel har ret til at blive slettet i det 
konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende 
behandlingsaktivitet. 
 
Indsigt: 
Man har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som FT behandler om én. Ved henvendelse til 
formanden kan man anmode om indsigt i de personoplysninger, som er registreret, herunder de 
formål, som oplysningerne er indsamlet til. 
FT vil efterkomme en indsigtsanmodning så hurtigt som muligt. Hvis der opstår tvivl, kan man 
eventuelt blive bedt om yderligere identifikation. 
 
Berigtigelse og sletning: 
Man har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de 
indsamlede personoplysninger. FT vil efterkomme anmodningen så hurtigt som muligt, i det 
omfang det er nødvendigt. Hvis foreningen af god grund ikke kan imødekomme anmodningen, vil 
man blive kontaktet. 
 
Begrænsning af behandling: 
Man har, under særlige omstændigheder, ret til at få begrænset behandlingen af ens personlige 
oplysninger. 
 
Dataportabilitet: 
Man har ret til at modtage information om afgivne personoplysninger (kun oplysninger 
vedrørende en selv, som man selv har givet foreningen) i et struktureret, almindeligt anvendt og 
maskinlæsbart format. 
 
Indsigelsesret: 
Man har i nogle tilfælde ret til at bede foreningen om ikke at behandle ens personlige oplysninger. 
Det gælder i de tilfælde at behandlingen er baseret på persondataforordningens artikel 6, stk. 1 
(f)) 
 
Tilbagekaldelse af samtykke: 
Hvis behandlingen af personoplysningerne er baseret på ens samtykke, har man til enhver tid ret 
til at trække samtykket tilbage. En eventuel tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den 
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behandling, der blev gennemført, før samtykket blev trukket tilbage og ændringen får derfor kun 
virkning fra ændringstidspunktet. 
 
Klage over behandlingen af personoplysninger?: 
Hvis man er utilfreds med FT`s behandling af personoplysninger, og har foreningen af god grund 
afvist en klage, kan der klages til det danske datatilsyn: 
 
Datatilsynet 
Borgergade 28, 5. sal  
1300 København K.  
Tlf.: 3319 3200  
Mail: dt@datatilsynet.dk 
 

--- 
 
Noter: 
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) 
 
2): Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 
(databeskyttelsesloven) 

mailto:dt@datatilsynet.dk
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319
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