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Privatlivspolitik for Græsted Frikirke  

 

Græsted Frikirkes dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort 

fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og 

gennemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til 

bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi behandler kun personoplysninger, 

der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine 

oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.  

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

Græsted Frikirke er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i 

overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 

Datansvarlig: Græsted Frikirke 

Adresse: Holtvej 67 

CVR: 19 89 12 75 

Telefonnr.: 61 20 95 95 

Mail: info@graestedfrikirke.dk 

Website: www.graestedfrikirke.dk 

 

Indsamling og brug af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

1) Medlemsoplysninger:  
- Almindelige personoplysninger: 

o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, 

indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, 
interesser, familierelationer, bankkontonummer. 

 

2) Oplysninger om ledere og ansvarlige for arbejdsgrene/teams samt ansatte:  

- Almindelige personoplysninger som nævnt ovenfor. 
o Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv samt bankkon-

tonummer. 

 

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  
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o CPR-nummer 

o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest 

o Skattekortoplysninger 

 

3) Økonomiske bidragsydere: 

- For økonomiske bidragsydere, som har oplyst cpr. nummer opbevarer vi 

også dette til brug for indberetning til SKAT. 

 

Her indsamler vi oplysninger fra 

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, f.eks.: 

 Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af 

løn, indhentning af børneattester   

 Familie og andre relationer 

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata. Vi indsamler, behandler og 

opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte 

formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er 

nødvendig at indsamle og opbevare for drift af foreningen – kirken – dette gælder fx 

medlemsliste. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være 

nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse – dette gælder 

fx ved gavebreve og ansættelser.  

Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det 

samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger ikke flere data, end 

dem, vi har brug for til det konkrete formål. 

Vi anvender situationsbilleder og streamer samlinger på hjemmesiden og facebook. 

Portrætbilleder og billeder af børn benyttes kun efter samtykke. 

 

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata. 

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildleden-

de. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. 

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig 

oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne 

ovenfor til at meddele os dine ændringer. 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, 

som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Af prak-

tiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op 

til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen. 

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og bidragsydere til statistik 

og lignende, så længe de har historisk værdi. 
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Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke. 

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, indhenter vi dit 

samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid 

gøre indsigelse mod denne form for videregivelse. 

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine per-

sondata, fx som led i indberetning til en myndighed.  

 

Sikkerhed 

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og 

foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod uautoriserede personers adgang 

og imod ulovlig behandling, utilsigtet tab, ødelæggelse og skade. 

 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler 

personoplysninger 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 dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
• Retten til indsigelse  

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, 

ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.  

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine per-

sonoplysninger, 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. Datatil-

synet. 

Cookies: 

Vi placerer cookies på hjemmesiden for at forbedre din brugeroplevelse, når du navi-

gerer rundt på siden. 

 

LINKS OG SOCIALE MEDIA 

Denne hjemmeside kan også indeholde links til andre hjemmesider eller kan levere 

knapper til sociale medier, der gør det muligt at dele webindhold direkte til en social 

medieplatform som Facebook, Twitter, og YouTube. 

Vi støtter ikke hjemmeside(r) med sociale medier og har intet ansvar for indholdet, 

medmindre det er lagt op eller godkendt af os, og vi er heller ikke ansvarlige for coo-
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kies, som sådanne hjemmesider kan indeholde. 

Brug af sådanne knapper eller links er på eget ansvar, og du skal verificere autentici-

teten af hjemmesider, før du offentliggør eller giver personlige oplysninger på sådan-

ne hjemmesider. 

Vi beder ikke om adgangskoder eller personoplysninger på sociale medier. 

Hjemmesider som Vimeo og YouTube bruges til at integrere videoer på hjemmesiden, 

og tjenesteudbydere som, MailChimp og Google Analytics kan sende deres egne coo-

kies via denne hjemmeside.  

Se venligst cookie- og privatlivspolitikker på disse tredjepartshjemmesider, hvis du vil 

have mere information om dette. 

Denne hjemmeside kan også indeholde sponsorerede links og annoncer. Disse kan 

typisk være via relaterede, partnertjenester eller tjenesteudbydere, som måske har 

deres egne detaljerede privatlivspolitikker. 

Revidering af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til an-

den. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver 

tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige 

ændringer vil du modtage meddelelse herom.   

 

Ajourført juni 2018 

 


