
 

 

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i  

Ulfborg Markedsforening 

10. april 2022 

 

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler Ulfborg Mar-

kedsforening i medfør af persondataforordningen. Ulfborg Markedsforening er omfat-

tet af pligten i fuldt omfang, hvorfor der skal føres fortegnelse over almindelige per-

sonoplysninger såvel som personoplysninger tillagt en højere grad af beskyttelse (føl-

somme oplysninger som CPR-nummer). 

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i:  

Ulfborg Markedsforening, cvr. 31247551,  

c/o Bjarne Rasmussen, Holmegade 49, 6990 Ulfborg  

 

1. Hvem har 

ansvaret for 
databeskyt-

telse i for-
eningen? 
 

Kontaktoplysninger på 

navngivne personer. 

Følgende bestyrelsesmedlem:  

- Bjarne Rasmussen 
tlf. 2834 8900 

bjarne-r2@live.dk 
 

2. Hvad er for-
målene med 

behandlin-
gen? 

Der skal være en beskri-
velse af behandlingsformå-

lene.  
 

Formålet med behandlin-
gerne i foreningen oplistes 
i overordnende kategorier.  

 

a) Udbetaling af honorar til 
kunstnere/musikere. 

b) Administration af foreningens 
eksterne relationer, herunder 

medlemsforeninger og bank. 
 

3. Hvilke per-

sonoplysnin-
ger behand-

ler vi? 

Her bør oplistes de i for-

eningen behandlede per-
sonoplysninger. 

 

Almindelige personoplysninger:  

a) Navn 
b) Mailadresse 

c) Telefon 
d) Adresse 
e) Fødselsdato 

 
Oplysninger, der er tillagt en højere 

grad af beskyttelse:  
a) CPR numre 

 



 

 

4. Hvem be-
handler vi 

oplysninger 
om? 

De forskellige typer af re-
gistrerede personer, hvor-

om der behandles person-
oplysninger. 
 

Der behandles oplysninger om føl-
gende kategorier af registrerede 

personer:  
a) Kunstnere/Musikere 
b) Frivillige bestyrelsesmed-

lemmer 
c) Frivillige udvalgsmedlemmer 

d) Frivillige vagtplanmedlemmer 
e) Frivillige hjælpere 

 

5. Hvem vide-
regives op-

lysningerne 
til? 

Oplistning af eventuelle 
modtagere af foreningens 

oplysninger, samt hvilke 
oplysninger der videregi-

ves og i hvilke tilfælde.  
 
Hvis oplysninger ikke vide-

regives, angives dette. 
  

a) Cpr.nr. på bestyrelsesmed-
lemmer videregives til Ban-

ken. 
b) Cpr.nr. på kunstne-

re/musikere videregives til e-
Indkomst. 

c) De Frivilliges data videregi-

ves ikke til nogen. 
 

6. Hvornår slet-
ter vi per-

sonoplysnin-
ger i for-
eningen?  

Der bør være en angivelse 
af hvilke oplysninger, der 

skal slettes og hvornår.  

a) Vi opbevarer almindelige 
personoplysninger på alle 

Frivillige, indtil den enkelte 
beder om at blive slettet, i 
vagtplansystemet Planday. 

b) Personoplysninger i Med-
lemmers mails opbevares i 

op til 2 år efter årets mar-
ked. 

c) For lønnede Kunstne-
re/Musikeres vedkommende 
opbevares oplysningerne i op 

til 5 år efter arrangementet.  
d) CPR-nummer indeholdt i 

bogføringsmateriale gemmes 
i 5 år fra regnskabsårets ud-
løb jf. Bogføringsloven. 

 

7. Hvordan op-

bevarer vi 
personoplys-

ninger i for-
eningen?  

Her skal så vidt muligt la-

ves en generel beskrivelse 
af de tekniske og organi-

satoriske sikkerhedsforan-
staltninger, herunder en 
beskrivelse af måden op-

lysningerne registreres.  
 

a) Vi opbevarer de i punkt 3 

nævnte almindelige oplys-
ninger om Frivillige i soft-

wareprogrammet Planday 
(Frivilligregister). 

b) De i punkt 3 nævnte oplys-

ninger om bestyrelsesmed-
lemmer og kunstne-

re/musikere, der er tillagt en 
højere grad af beskyttelser 
(cpr.nr.) opbevares på kas-

serens PC. 
 

 



 

 

8. Hvad skal vi 
gøre, hvis 

der sker et 
brud på per-
sondatasik-

kerheden? 

Hvordan opdager, rappor-
terer og undersøger vi 

brud på persondatasikker-
heden? F.eks. ved hacker-
angreb. Hvordan vurderer 

vi, hvor alvorligt bruddet 
er? 

a) Hvis alle eller nogle af de re-
gistrerede oplysninger bliver 

stjålet, hacket eller på anden 
måde kompromitteret, drøf-
ter bestyrelsen eventuel an-

meldelse til politiet og til Da-
tatilsynet.  

 

9. Hvad kan 

vores IT-
system, og 
har vi tænkt 

databeskyt-
telse ind i 

vores IT-
systemer? 
 

Ved erhvervelse af et nyt 

IT-system eller ved æn-
dringer på det nuværende, 
tænker vi databeskyttelse 

med ind. Vi er opmærk-
somme på, at systemet 

gerne må bidrage til: 
a) At vi ikke indsamler 

flere oplysninger 

end nødvendigt. 
b) At vi ikke opbevarer 

oplysningerne læn-
gere end nødven-

digt. 
c) At vi ikke anvender 

oplysningerne til 

andre formål, end 
de formål, som op-

lysningerne oprinde-
ligt blev indsamlet 
til. 

 

Vores IT-system kan følgende:  

a) Vi abonnerer på software-
programmet Planday. Sy-
stemet er et stort Vagtplan-

system, som bruges af man-
ge virksomheden. Plandays 

databehandlingsaftale med 
abonnenter fremgår af lin-
ket: 

https://www.planday.com/da
/legal/databehandlingsaftale  

b) Vores abonnement og der-
med adgang i programmet 

omhandler alene vagtplan-
lægning og registrering af 
almindelige kontaktoplysnin-

ger på frivillige.  
c) CPR numre, som er tillagt en 

højere gad af beskyttelse, 
registreres ikke i Planday. 

d) I Planday registreres den Fri-

villiges fødselsdato. Det er til 
brug ved vagtplanlægning, 

hvor vagter kan være betin-
get af, at den Frivillige er 
fyldt 18 år. 
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