Sønderborg Musikråd
• behandling af personoplysninger

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: Sønderborg Musikråd
Dato for seneste ajourføring af dokumentet: 2. april 2019
1.
Bestyrelsen for Sønderborg
Musikråd

Følgende bestyrelsesmedlemmer:
Formand:
Anne Agerskov
anneagerskov@msn.com

Næstformand og DFM Sønderborg:
Niels Præstholm
embla@tdcadsl.dk

Kasserer:
Marianne Lyngsø Foged
lyngsofoged@gmail.com

Det Sønderjyske Sangcenter:
Johan Korsfeldt
jogk22@gmail.com

Sønderjyllands Symfoniorkester:
Nikolaj Andersen
na@sdjsymfoi.dk

Sønderborghus:
Lars Ole Hansen
loha@sonderborg.dk

Sønderborg Musikskole:
Helle Mandahl
helle.mandahl@mail.dk

Webmaster:
Anna Liv Larsen
annalivlarsen@yahoo.dk

2. Hvorfor behandler I
personoplysninger?

Sønderborg Musikråds formål er:
§2
1. at varetage, understøtte og udvikle de udøvende musikeres
interesser og muligheder i Sønderborg Kommune, det være sig
amatørmusikerne og de professionelle såvel instrumentalister som
korister.

2. at skabe et samlingssted og talerør for folk med interesse i og
for udøvende musik i Sønderborg Kommune, og derigennem være
til almen nytte for lokalsamfundet.

§3.
Enhver udøvende musiker, professionel eller amatør, samt alle
med interesse for musiklivet i Sønderborg Kommune, både
enkeltpersoner og foreninger, kan blive medlem.
Indsamlede persondata bruges til varetagelse af medlemsforhold
og aktiviteter, kommunikation, medlemsmøder,
generalforsamlinger og kontingentopkrævning
Administration af foreningens eksterne relationer, herunder fx
indberetning til kommunen eller andre aktører, sociale medier mv.
3. Hvilke personoplysninger
behandler I?

4. Hvem behandler I oplysninger
om?

Almindelige personoplysninger:
•
Navn
•
Mailadresse
•
Telefon
•
Adresse
Vi behandler oplysninger om følgende kategorier af personer:
•
Medlemme
•
musikaktører

5. Hvem videregiver I oplysningerne
til?

•

Vi videregiver almindelige personoplysninger om
medlemmer, når vi skal overholde lovgivning

6. Hvornår sletter I
personoplysninger, I har modtaget?

•

Vi opbevarer almindelige personoplysninger på
medlemmer indtil medlemskabets ophør, det vil
sige senest ved aktiv udmeldelse af foreningen.
Vi opbevarer persondata på musikaktører så
længe det er relevant.

•

7. Hvordan opbevarer I
personoplysninger?

8.

Hvordan lever I op til
lovens krav om
datasikkerhed. Hvad gør I
hvis der opstår et brud
eller jeres data
og systemer bliver hacket?
9.
Hvad kan jeres IT-system,
og hvordan beskytter i de
persondata, I har i jeres IT-

Vi opbevarer alle
personoplysninger på USBstik,
som kasserer og formand
opbevarer personligt.

•

Vi kontakter Datatilsynet og evt. politiet,
hvis alle eller nogle af personoplysninger
bliver stjålet, hacket eller på anden måde
kompromitteret,

systemer?
•
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Systemet har ikke en automatisk slettefunktion,
så vi gennemgår oplysningerne manuelt senest
ved den årlige udsendelse af
abonnementsopkrævning, hvor adgange tillige
fornyes..

