Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og foreninger i EU
skal behandle personoplysninger.
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Kort fortalt
betyder det, at du fremover skal have mulighed for at få bedre overblik over de oplysninger, koret har om
dig.
Nedenfor kan du se hvilke oplysninger bestyrelsen registrerer, og hvad de bruges til.

Fortegnelse over data i foreningen Ars Nova Koret, Slagelse.
1. Foreningen Ars Nova Koret har ét datasæt indeholdende medlemmer af foreningen samt
dirigenten.
Om medlemmer og dirigent opbevares følgende data:
o
o
o
o
o
o
o

Navn – til identifikation
Adresse – benyttes til at fastslå medlemmernes bopæl
Køn – til placering af medlemmerne i stemmegruppe
Telefonnummer – til at kunne varsle aflysninger eller flytning af lokale ved opkald eller ved SMS til
medlemmerne.
Mailadresse – til udsendelse af materiale til medlemmerne samt opkrævning af kontingent
CPR-nummer – til at kunne identificere dirigenten og medlemmer fra andre kommuner end
Slagelse overfor FOF
Fødselsdato - for medlemmer med bopæl i Slagelse Kommune til brug for bestyrelsen

Foreningen registrerer ingen følsomme persondata.
2. Medlemmer
Foreningen Ars Nova Koret registrerer og opbevarer alene data om aktive medlemmer og dirigenten.
Medlemmer af koret optages efter anmodning om optagelse og efter en stemmeprøve.
For at blive optaget som medlem af foreningen benytter ansøgere mail eller telefonisk opkald til
formanden. Mail kan sendes fra kontaktformularen på hjemmesiden www.arsnovakoret.dk/kontakt. Mails
fra kontaktformularen sendes til formandens mailadresse. Ved en henvendelse på denne måde vil der være
oplysning om navn (og køn) og mailadresse samt eventuelt postadresse og telefonnummer.
Optages ansøgeren i koret efter stemmeprøven videresendes oplysningerne til sekretæren, som ajourfører
databasen / medlemslisten med ovennævnte data om medlemmerne. Medlemmer giver ved optagelse
samtykke til at ovennævnte data er registreret i Ars Nova Korets database.
Optages en ansøger ikke efter stemmeprøven slettes mails til formanden indeholdende personoplysninger.
Mails slettes senest efter 30 dage.
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3. Data om aktive medlemmer er registreret følgende steder:
o
o
o
o

I en database / medlemsliste som vedligeholdes af sekretæren. Databasen (regnearket) indeholder data
nævnt under pkt. 1. Databasen bruges til opkrævning af kontingent og til dannelse af andre lister.
I en medlemsliste som ligger i kopi på den interne del af korets hjemmeside.
I en telefonliste som bruges ved aflysninger m.v. Listen ligger i kopi på den interne del af korets
hjemmeside.
I lister til registrering af tilmelding til arrangementer, koncerter m.v.

Databasen anvendes af kassereren til opkrævning af kontingent. Opkrævning sker kvartalsvis ved mail/SMS
til aktive medlemmer.
Databasen findes på et mobilt medie og opbevares password-beskyttet.
Data på hjemmesiden er udstillet på hjemmesidens interne del, og de er password-beskyttet og kun
tilgængelige for Ars Nova Korets medlemmer.
Ved udmeldelse af koret slettes medlemmets data fra medlemslisten, telefonlisten og telefoner samt
hjemmesidens interne del. Sletning sker senest efter 30 dage.
Tilmeldingslister til arrangementer og koncerter makuleres umiddelbart efter arrangementet / koncerten.
4. Samarbejde med FOF og databehandler
Ars Nova Koret samarbejder med FOF Syd- og Vestsjælland, Gl. Torv 4 A, 1., 4200 Slagelse, som aflønner
korets dirigent. Sekretæren sender medlemslister og personnumre på medlemmer fra andre kommuner
end Slagelse til FOF på anmodning.
Der er indgået databehandleraftale med Bricksite Aps, Nordmansvej 1, 8920 Randers NV.
Databehandleren stiller en hjemmeside til rådighed for Ars Nova Koret. Hjemmesidens interne del
indeholder kopi af data afgivet ved indmeldelse i Ars Nova Koret.
5. Samtykke
Der opbevares ikke skriftligt samtykke fra medlemmerne om registrering af oplysningerne. Medlemmerne
er bekendt med denne fortegnelse og dermed, at de har givet samtykke til registreringen.
6. Dataansvarlig
Formanden er dataansvarlig i henhold til databeskyttelsesforordningen.
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