
Privatlivspolitik for Filharmonisk Kor Fyn pr. 18. august 2022 
 
Foreningen Filharmonisk Kor Fyn behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og 
principperne for god databehandlingsskik. Vi har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, der fortæller, 
hvordan vi behandler personoplysninger og derved sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling. 
 
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens berettigede 
(legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de 
angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os 
om det. 
 
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 
Filharmonisk Kor Fyn fungerer som dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i 
overensstemmelse med gældende lovgivning.  
 
Har du spørgsmål herom, er du velkommen til at henvende dig til os på nedenstående kontaktoplysninger: 
 

• Kontaktperson: Bestyrelsesformand Stine Keiding 
• Adresse: Promenadebyen 2, 2.1, 5000 Odense C 
• CVR: 41615161 
• Telefonnr.: +45 29281335 
• Mail: fkf.bestyrelse@gmail.com 
• Website: https://filharmoniskkorfyn.dk 

 
Behandling af personoplysninger 
Vi behandler følgende personoplysninger: 

1. Medlemsoplysninger: 
• Almindelige personoplysninger: 

• Kontaktoplysninger som navn, stemmegruppe, evt. indmeldelsesdato, adresse, 
telefonnummer, mailadresse, mødestatistik. 

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

2. Samarbejdspartnere, der er tilknyttet, men ikke er medlem af foreningen: 
• Almindelige personoplysninger: 

• Kontaktoplysninger som erhverv, navn, adresse, telefonnummer, mailadresse. 
3. Oplysninger om dirigent, dirigentvikarer, repetitører, projekttilknyttede musikere, herunder 

sangsolister: 
• Almindelige personoplysninger: 

• Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og mailadresse, bankkontonummer og 
evt. portrætbillede 

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

4. Oplysninger om koncertgængere, der køber billetter via korets mailadresse, ansøgende korsangere 
og andre henvendelser til koret: 

• Almindelige personoplysninger: 
• Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og evt. fødselsår. 
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Her indsamler vi oplysninger fra 
Normalt får vi oplysningerne fra dig, men i visse tilfælde kan der være andre kilder, fx skatteoplysninger fra 
offentlig myndigheder ifm udbetaling af løn. 
 
 
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 

 
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er: 

• At vi som forening har en berettiget (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger 
(interesseafvejningsreglen) 

• At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en kontrakt eller et samarbejde med dig 
• At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger 
• At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger 

Formålene: 

1. Formål med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er: 
• At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og udsende fælles mails 
• At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på prøve- 

og koncertaktiviteter 
• At opfylde lovgivning, herunder krav i Folkeoplysningsloven 
• At administrere din relation til foreningen 
 

2. Formål med at behandle oplysninger om foreningens samarbejdspartnere er:  
• Kommunikation i forbindelse med evt. Kommende koncertprojekter 
• At opfylde lovgivningen 
• At administrere din relation til os 

 
3. Formål med at behandle oplysninger om foreningens tilknyttede musikere, herunder dirigentvikar og 
repetitør, er: 

• Kommunikation i forbindelse med korprøver og koncertprojekter samt PR  
• Indberetning af løn og honorar 
• At opfylde lovgivningen 
• At administrere din relation til os 

 
4. Formål med at behandle oplysninger om foreningens dirigent er: 

• At håndtere dirigentens hverv i foreningen 
• Indberetning af løn 
• At opfylde lovgivningen 
• At administrere din relation til os 

 
5. Formål med at behandle oplysninger om koncertgængere er: 

• Udsendelse af billetter  
• At administrere din relation til os 

 
 
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 
 
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne 
behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 



• At vi kan udfærdige møde- og tilmeldingslister til prøver, koncerter, sociale aktiviteter o.l. 
• At der kan ske løbende kommunikation fra dirigent og bestyrelse 
• At vi kan årligt kan indberette medlemmer til Odense Kommune iht. folkeoplysningsloven. 
• At kunne håndtere dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens vedtægter m.v., herunder i 
forhold til generalforsamling 
• At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent m.v. 
• At kunne vise situationsbilleder taget af foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i 
foreningen 
• At kunne benytte evt. portrætbillede på interne medlemssider. 
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en 
periode efter din udmeldelse af foreningen 
• At bevare oplysninger om dig med historisk værdi til statistik og lignende 

 
Samtykke 
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det oftest på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi 
indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine 
personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi ønsker at anvende dine personoplysninger til andre formål end angivet ovenfor, vil vi altid indhente 
samtykke. Et eksempel kunne være at benytte dit portrætbillede i en ekstern kommunikation, for eksempel 
på Facebook. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver 
tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Videregivelse af dine personoplysninger 
Vi videregiver medlemsoplysninger til Odense Kommune i henhold til folkeoplysningsloven. Herudover 
videregives medlemsoplysninger i forbindelse med koncerter og andre aktiviteter, hvor eksterne arrangører 
er involveret, fx ekstern dirigent og koncertarrangør. 

Vi videregiver ikke personoplysninger til kommercielle parter. 

Relevante oplysninger på bestyrelsesmedlemmer deles med samtykke i ekstern kommunikation. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine 
personoplysninger som medlem af foreningen, som tilknyttet foreningen eller som lønnet dirigent: 
 

1. Personlige medlemmer: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets 
ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier: 

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op 
til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen. 
• CPR-nummer opbevares også i op til 3 år af hensyn til indberetning til Odense Kommune iht 
folkeoplysningsloven. 
•  

2. Tilknyttede musikere, repetitører, solister mv.: Tilknyttede musikere er ikke medlemmer og 
deltager periodevist fx i projekter. 

• Af praktiske og administrative hensyn opbevares personoplysninger i 5 år efter det seneste 
projekt, de har deltaget i. Hvis musikere herefter ikke ønsker at være tilknyttet foreningen 
længere, slettes personoplysninger herefter. 



3. Lønnet dirigent: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i 
overensstemmelse med følgende kriterier: 

• Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, 
som bilaget drejer sig om 
• Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år 
efter arbejdet er ophørt 

4. Koncertgængere og andre, der henvender sig på mail: Af praktiske og administrative hensyn 
opbevares personoplysninger i op til 1 år efter henvendelsen. 

 
Vi opbevarer dog generelle og almindeligt tilgængelige oplysninger om såvel medlemmer, musikere, 
repetitører og dirigenter til statistik og lignende og så længe de har historisk værdi. 
 
Dine rettigheder 
Når vi behandler dine oplysninger, har du efter persondataforordningen en række rettigheder:  
 
• Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig. 
 
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig. 
 
• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget. 
 
• Du har ret til at få oplysninger om dig slettet. 
 
• Du har ret til begrænsning af behandling. 
 
• Du har ret til at få udleveret de oplysninger, vi har om dig, i et almindeligt anvendt format (retten til 
dataportabilitet) 
 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig 
til os. Du finder kontaktoplysningerne øverst i privatlivspolitikken. 
 
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, 
om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 
 
Du kan altid indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine 
personoplysninger. 
 
Revidering af privatlivspolitikken 
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi 
også datoen øverst i dette dokument. 
 
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer 
vil vi melde dette ud. 

Bestyrelsen i Filharmonisk Kor Fyn 18. august 2022. 


