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Hjørring Musikforening                                                                                                      Maj 2018

Fortegnelse over behandling af personoplysninger 
tillagt en højere grad af beskyttelse i Hjørring Musikforening

Seneste ajourføring af dokumentet: 25 maj 2018.

Nærværende fortegnelse er udarbejdet til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler 
Hjørring Musikforening i medfør af persondataforordningen.
Denne pligt gælder ikke for almindelige personoplysninger. 
Fortegnelsen dækker derfor alene over behandling af personoplysninger, der er tillagt en højere grad
af beskyttelse (følsomme oplysninger, oplysninger som f.eks.  CPR-numre). 

1. Hvem har ansvaret for 
databeskyttelse i 
foreningen ?

Kontaktoplysninger på formand, 
Næstformand, Sekretær og 
Kasserer

Formand Kaj Nørholm 
20405840
Næstformand Peder Schøtt 
41625211
Sekretær  Thorkil Mailand 
23887895
Kasserer Bjarne B. Nielsen  
98925210

2. Hvad er formålene med 
behandlingen?

Udbetaling af 
- honorar, 
- godtgørelser og
- skatteindberetinger

3. Hvilke personoplysninger, 
der er tillagt en højere grad af
beskyttelse, behandler vi ?

- CPR-numre

4. Hvem behandler vi 
oplysninger om?

Kunstnere, som får udbetalt 
honorar.
Bestyrelsesmedlemmer, som får
godtgjort udlæg.

5. Hvem videregives oplys-
ningerne til?

Skattemyndigheder og evt. 
politi

6. Hvornår sletter vi  
personoplysninger, der er 
tillagt en højere grad af 
beskyttelse?

CPR-numre indeholdt i 
bogføringsbilag, er tillagt en 
højere grad af beskyttelse.

Bogføringsbilag, herunder 
kontrakter gemmes i 5 år fra 
regnskabsårets udløb.

7. Hvordan opbevarer vi de 
personoplysninger, der er 
tillagt en højere grad af 
beskyttelse?

Vi opbevarer CPR-numre på 
kassererens private computer, som
er beskyttet af password.

Alene kassereren har kendskab 
til computerens password.

8. Hvad skal vi gøre, hvis der 
sker et brud på 

Hvordan opdager, rapporterer og 
undersøger vi brud på persondata-

Hvis alle, eller nogle af de 
registrerede oplysninger bliver 
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persondatasikkerheden? sikkerheden, f.eks. ved hackeran-
greb. 
Hvordan vurderer vi, hvor alvor-
ligt bruddet er? 

stjålet, hacket eller på anden 
måde kompromitteret, drøfter vi
i bestyrelsen eventuel anmeldel-
se til politiet og til Datatilsynet.

9. Hvad kan vores IT-system, 
og har vi tænkt databeskyttel-
se ind i vores IT-system?

Ved erhvervelse af et nyt IT-
system eller ved ændringer på det 
nuværende, tænker vi 
databeskyttelse med ind. Vi er op 
mærksomme på, at systemet gerne
må bidrage til: 
a) At vi ikke indsamler flere 

oplysninger end nødvendigt.

b) At vi ikke opbevarer 
oplysningerne længere end 
nødvendigt. 

c) At vi ikke anvender oplysnin-
gerne til andre formål, end de 
formål, som oplysningerne 
oprindeligt blev indsamlet til.

d) Andet

Vores IT-system kan følgende:

a)  Systemet har ikke en auto-
matisk slettefunktion, så vi 
gennemgår oplysningerne 
manuelt .

b) Systemet kan ikke  giver 
notifikationer om databehand-
lingsopgaver, der skal udføres, 
herunder om kontrol og 
ajourføring af data, så vi 
gennemgår oplysningerne 
manuelt.

c) Hjørring Musikforening 
anvender ikke oplysninger til 
andre formål, end de, hvortil 
de er indsamlet. 

d)  Systemet giver ikke 
notifikation om regelmæssig 
fornyelse af password,  så 
skift af  password sker 
manuelt ved kassererens 
foranstaltning.
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Fortegnelsen er udarbejdet på grundlag af et af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab 
udarbejdet papir. Januar 2018. 
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