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Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Kerteminde Museumsfor-

ening 

 

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: Kerteminde Museumsforening, Strandgade 

7, 5300 Kerteminde. CVR-nummer 38880691 

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 3. september 2018 

1. Hvem har ansvaret 

for databeskyttelse i 

foreningen? 

 

 Følgende bestyrelsesmedlemmer og medarbejder:  

- Formand John Vilhelmsen, Glysingsvej 24, 

5300 Kerteminde 

- Kasserer Torben Andersen, Lykkedamsvej 9, 
5300 Kerteminde 

- Foreningsmedarbejder Käty Slot, Østfyns Mu-

seer, Strandgade 7, 5300 Kerteminde 
 

2. Hvad er formålene 

med behandlingen? 

 Varetagelse af medlemsforhold, herunder, 

kommunikation, foreningsarrangementer, ge-

neralforsamlinger og kontingentopkrævning 
 

3. Hvilke personoplys-

ninger behandler vi? 

 Almindelige personoplysninger:  

a) Navn 
b) Mailadresse 

c) Telefon 

d) Adresse 

 

4. Hvem behandler vi 

oplysninger om? 

 Der behandles oplysninger om følgende kategorier 

af registrerede personer:  

a) Medlemmer 
 

5. Hvem videregives 

oplysningerne til? 

 Oplysninger om medlemmer videregives ikke 

til andre. Dog kan foreningen videreformidler 

informationer om arrangementer, udstillinger 
mm. fra Østfyns Museer til medlemmerne 

 

6. Hvornår sletter vi 

personoplysninger i 
foreningen?  

 a) Vi opbevarer almindelige personoplysninger 

på medlemmer  
i op til 18 mdr. efter medlemsskabets ophør. 

 

7. Hvordan opbevarer 
vi personoplysninger 

i foreningen?  

 Vi opbevarer og håndterer alle personoplysninger i 
foreningen i en database hos www.foreninglet.dk, 

som er en privat virksomhed, der mod betaling stil-

ler software og server til Museumsforeningens rå-

dighed. 
 

8. Hvad skal vi gøre, 

hvis der sker et brud 
på persondatasik-

kerheden? 

 Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger 

bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompro-
mitteret, kontakter vi vores databehanmdlingsleve-

randør og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og 

http://www.foreninglet.dk/
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til Datatilsynet.  

 

Vi dokumenterer alle brud på følgende måde: Vi 

logger alle uregelmæssigheder. 
 

9. Hvad kan vores IT-

system, og har vi 
tænkt databeskyt-

telse ind i vores IT-

systemer? 

 

 Vores IT-system kan følgende:  

Systemet har en automatisk slettefunktion, 
som sletter medlemmets personlige data 18 

mdr. efter udmeldelse. 

 

 

 


