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Persondataforordningen i foreningen 3P DK 

Dataansvarlige: foreningen 3P DK. 

Det er den samlede bestyrelse i 3P DK der er persondata ansvarlig. 

Indsamling af persondata skal udelukkende omfatte data der er nødvendige for at udføre den 
opgave som dataene er indsamlet med henblik på, jf. Persondataforordningens artikel 13 og 14. 

Indsamlede data vil blive opbevaret indtil det formål hvortil dataene er indsamlet, er løst, eller 
så længe det lovgivningsmæssigt er foreskrevet. 

Der er ingen databehandlere hvorfor der ikke er indgået nogen Databehandleraftaler. 

Fremsendelse af Persondata i forbindelse med medlemsskab er sket for at sikre effektiv en 
effektiv kommunikation og kontingentopkrævning mellem bestyrelsen og medlemmerne, og 
anses for at være givet med frivilligt samtykke. Den der afgiver Persondata kan til enhver tid 
anmode om indsigt, berigtigelse og sletning af data ligesom afgivet frivilligt samtykke kan 
tilbagekaldes, i det omfang det er lovgivningsmæssigt muligt. Tilbagekaldelse af samtykke skal 
efterleves uden unødigt ophold af dataansvarlige i det omfang det lovgivningsmæssigt er muligt. 

De indsamlede Persondata videregives ikke til 3-mand medmindre dette er lovmæssigt bestemt 
eller nødvendigt for et givet formål. Persondata vil aldrig blive videregivet til kommercielle 
formål. Indsamlede persondata udover bestyrelsens offentliggøres ikke på foreningen 
hjemmeside, som er det primære medie for kommunikation til medlemmerne. 

Elektronisk opbevaring af Persondata sker på bestyrelsens medlemmers personlige PC-ere. Disse 
skal sikres med personligt password for at sikre mod utilsigtet adgang til data. Brud på 
sikkerheden om Persondata skal straks meldes til bestyrelsen som vurderer yderligere tiltag.   

Fortegnelse over persondata registreringer i 3P DK 

Formålet 

Kommunikation/opkrævning 
af kontingent 

Kategori - Medlemmer 
- Tidligere medlemmer

Oplysninger der indsamles/
behandles

- Identifikationsoplysninger 
(Navn, adresse, telefon, e-
mail) 

Oplysninger der ikke må 
indsamles

- CPR nummer 
- Personfølsomme oplysninger

Kategori af modtager af data 
(udtømmende)

- Offentlige myndigheder 

Sletning - Oplysninger om tidligere 
medlemmer slettes når 
lovgivning tillader det.
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Sikkerhedsforanstaltninger - Behandling af persondata i 
f.m. medlemskab af 3P DK 
indsamles af bestyrelsens 
kasserer og videregives kun til 
bestyrelsens øvrige 
medlemmer i form af 
medlemslister etc..
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