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Persondatalovgivning 

 
 

                Information til medlemmerne om foreningens ansvar. 
 
 

GDPR (General Data Protection Regulation) er en ny Europæisk 
persondatalovgivning med ikraftræden d. 25.maj 2018. 
Formålet med GDPR er at have samme databeskyttelseslove i alle EU 
medlemslande og at give borgere indsigt i og kontrol over, hvordan og hvornår 
deres data anvendes. 
Enhver virksomhed, der markedsfører varer eller tjenesteydelser til borgere i EU, er 
omfattet af forordningen. 
De nye regler betyder, at alle privatpersoner fremover får bedre indblik i og kontrol 
med de personoplysninger virksomheder og eksempelvis foreninger har registreret 
om dem. 
 

Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuters bestyrelse er dataansvarlig, og vi sikrer 
at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 
Ved dataindsamling, behandling og anvendelse af dine personlige data overholder 
foreningen de relevante lovbestemmelser og opbevarer kun dine persondata så 
længe det er relevant for den hensigt hvormed de blev indsamlet. 
 
Kontaktperson i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter er den til enhver tid 
siddende sekretær i bestyrelsen, som kan kontaktes: sekretaer@kstforeningen.dk 
 
Det er blevet nemmere at: 
- få udleveret de personoplysninger vi har registreret om dig. 
- få at vide hvordan vi bruger oplysningerne. 
- få at vide hvordan vi opbevarer oplysninger om dig. 
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For medlemmer behandler vi følgende personoplysninger: 
 
- Almindelige personoplysninger: 
  Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, postadresse, e-mailadresse, 
  telefonnummer, indmeldelsesdato. 
- Når vi modtager ansøgning om RAB godkendelse kan vi komme i besiddelse af 
  cpr. nummer. Dette bruges ikke i foreningen. 
 
Dataindsamling 
 
- Oplysning om persondata får vi fra dig idet du indtaster ovennævnte oplysning ved 
  indmeldelse i foreningen. 
 
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger. 
 
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål og har en lovlig grund. 
Foreningens berettigede interesser i at behandle dine oplysninger er: 
- at det er nødvendigt at opfylde en kontrakt med dig. 
- behandling efter lovkrav. 
- behandling med samtykke. 
 
Formål med behandling af medlemsoplysninger. 
 
- Foreningens medlemshåndtering herunder kontingentopkrævning. 
- Foreningens administration af din relation til os f. eks. RAB registrering. 
- Foreningens medlemsarrangementer og andre arrangementer herunder planlægning 
  gennemførelse og opfølgning. 
- opfyldelse af lovkrav herunder folkeoplysningsloven. 
 
Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser. 
 
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejs- 
reglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) 
interesser som: 
- Udøvelse af medlemsaktiviteter, herunder udfærdigelse af medlemslister til medlems- 
   arrangementer. 
- Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens vedtægter, herunder 
  i forhold til generalforsamling. 
- Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 
- Af praktiske og administrative hensyn opbevares dine medlemsoplysninger i en database 
  samt for RAB registrerede også fysisk i et aflåst arkivskab. 
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Samtykke. 
 
Foreningens behandling af dine persondata baserer sig på et lovligt grundlag. 
Når vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver 
tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 
 
Opbevaring og sletning af personoplysninger. 
 
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil medlemskabets ophør. 
Vi opbevarer din ansøgning om RAB godkendelse indtil godkendelsens ophør. 
Ifølge bogføringsloven skal foreningen opbevare dine data i 5 år. 
 
Dine rettigheder: 
 
Du har en række særlige rettigheder efter persondatalovgivningen, når vi behandler 
oplysninger om dig: 
 
- Retten til at blive oplyst om behandlingen af data. 
- Retten til indsigt i egne personoplysninger. 
- Retten til berigtigelse. 
- Retten til sletning. 
- Retten til begrænsning af behandling. 
- Retten til indsigelse. 
 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelser mod vores behandling, 
ved at henvende dig til foreningens kontaktperson. 
Hvis du f. eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine 
personoplysninger, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald 
ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 
 
 
 
Tilrettet d. 23.11. 2018 
Aase Barlebo 
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