
Fælles foreningsblad: Blichfang 
 

 

Fortegnelse over behandling af personoplysninger 
 
Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en forening i medfør 
af EU’s persondataforordning af 25. maj 2018. 
 
Den sidste kolonne skal udfyldes og ajourføres løbende af foreningen. 
 
Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i:  
Fælles foreningsblad: Blichfang 
Formand Birgit Mølholm Andersen 
Rosenborgvej 4, Ungstrup 
8620 Kjellerup 
 
CVR-nummer: 39436183  

 
Data for seneste ajourføring af dokumentet: 24. april 2019 
 
1. hvem har ansvaret for 

databeskyttelse i foreningen? 

Redaktionen: 

-Formand: 

Birgit M. Andersen, 86 88 01 10, formand@lokalbladet-blichfang.dk  

-webmaster: 

   Erik Lyngsøe, 24 80 51 99, webmaster@lokalbladet-blichfang.dk 

Kasserer: Tove Vinther 86880716, kasserer@blichfang-lokalbladet.dk 

Annoncer: Hanne Pehrson, 86880476, annoncer@blichfang-

lokalbladet.dk  

 

2. Hvad er formålene med 

behandlingen 

a) Varetagelse af medlemsforhold, herunder, kommunikation, årsmøder 

og kontingentopkrævning 

b) Udarbejde et lokalt foreningsblad 

 

3. Hvilke personoplysninger 

behandler vi? 

Almindelige personoplysninger: 

a) Navn 

b) Mailadresse 

c) Telefon 

d) Adresse 

 

 

mailto:webmaster@lokalbladet-blichfang.dk
mailto:kasserer@blichfang-lokalbladet.dk
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Fælles foreningsblad: Blichfang 
 

 

4. Hvem behandler vi 

oplysninger om? 

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede 

personer: 

a) Medlemmer og annoncører 

 

5. Hvem videregives 

oplysningerne til? 

Medlemmernes mailadresser bruges til udsendelse af 

medlemsinformation  

Redaktionen udleverer ikke medlemmernes data til andre medlemmer 
eller udenforstående. 
Ved udsendelse af mails til en række medlemmer, bliver sekundære 
medlemmers mailadresser skjult. 
 

6. Hvornår sletter vi 

personoplysninger i 

foreningen? 

 

Ved udmeldelse af foreningen. 

 

7. Hvordan opbevarer vi 

personoplysninger i 

foreningen? 

 

Vi opbevarer alle personoplysninger i foreningen på papirform eller på 

bestyrelsesmedlemmers personlige computere, som er låst inde, og 

som er beskyttet af password, som kun det enkelte bestyrelsesmedlem 

kender til. 

8. Hvad skal vi gøre, hvis der 

sker et brud på 

persondatasikkerheden? 

 

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket 

eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi vores 

hovedorganisation og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og 

Datatilsynet 

 

9. Hvad kan vores IT-system, 

og har vi tænkt 

databeskyttelse ind i vores 

ITsystemer? 

 

Der anvendes udelukkende almindelige kontor-programmer, fx MS-

Office. 

Databeskyttelse bliver ikke håndteret udover programmernes 

standardfunktioner 

 

 
 


