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Databeskyttelses-
forordningen (GDPR)
Præsentation til vælgerforeningsbestyrelsen



Generelt 

Den 25. maj 2018 træder EU’s nye persondataforordning i kraft, og det medfører en 
række ændringer i reglerne for, hvordan myndigheder, organisationer og virksomheder 
skal håndtere borgernes personlige oplysninger. 

• Man skal løbende dokumentere, at reglerne bliver overholdt 

• Man skal udpege en Data Protection Officer (DPO) 

• Sanktionerne for overtrædelser skærpes

• Man skal indtænke databeskyttelsesforanstaltninger i alle nye systemer

• Man har pligt til at underrette Datatilsynet og nogle gange også den registrerede, hvis 
der sker fejl



Implementeringsplan 

• Databehandleraftaler: Maj 2018

• Procesbeskrivelser/dokumentation: Maj 2018

• Udrulning medlemsbekræftelser: Maj og juni 2018

Persondataforordningen træder i kraft 25. maj 2018
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Databeskyttelses-
forordningen
I vælgerforeningerne, maj 2018



Det skal der ske i vælgerforeningen

1. Databehandleraftale mellem vælgerforening og 

partiorganisation

2. Medlemsbekræftelser

3. God databehandlingsskik 



1. Databehandleraftale

• Der skal indgås en databehandleraftale mellem alle 98 

vælgerforeninger og partiorganisation

• Vælgerforening er dataansvarlig (følger af partivedtægter) og 

partiorganisation er databehandler

• Hvordan?



2, Medlemsbekræftelser

• Vi er i gang med at indhente medlemsbekræftelser fra alle 

medlemmer med e-mailadresse

• Vi har behov for jeres hjælp til at indhente e-mailadresser fra 

den 1/3 af medlemmer som ikke har opgivet e-mailadresse

• Hvis ikke vi kan få en få en elektronisk bekræftelse må vi 

indhente bekræftelserne ved hjælp af fysiske dokumenter og 

personlig kontakt – ”stemme dørklokker”. 



3. God databehandlingsskik 
(afgørende)

1. Lovligt, rimeligt og gennemsigtigt

2. Til et defineret formål

3. Tilstrækkelige og relevante

4. Korrekt og ajourførte

5. Opbevaringsbegrænsning

6. Opbevares og behandles sikkert

7. Ansvarlighed



Tjeklister



Tjekliste 1 - databehandleraftale

 Formand, økonomiansvarlig og medlemsansvarlig har 

deltaget i baglandsmøde i april, eller gennemgået materiale 

herfra. 

 Dataforordningen har været drøftet på bestyrelsesmøde

 Formand og økonomiansvarlig har læst og signeret 

databehandleraftale med partiorganisationen

 Tjeklister er gennemgået på bestyrelsesmøde 



Tjekliste 2 - medlemsbekræftelser

 Der er trukket en liste over medlemmer som mangler e-

mailadresse.

 Medlemmer uden e-mailadresse er kontaktet telefonisk og 

e-mailadressen er tastet ind i Membercare. 

 Der er indhentet manuelt samtykke (”stemme dørklokker”) 

hos medlemmer der ikke har e-mail.  



Tjekliste 3 – god 
databehandlingsskik

 Vælgerforeningsbestyrelsen har kendskab til 
databeskyttelsesforordningen og retningslinjerne for god 
databehandlingsskik 

 Vælgerforeningen indsamler og opbevarer udelukkende persondata i 
henhold til de beskrevne processer

 Vælgerforeningen bidrager løbende til at sikre, at persondata er 
korrekte og ajourførte

 Vælgerforeningen har procedurer, som sikrer, at persondata ikke 
opbevares i længere tid, end man har behov for til at løse den 
opgave, som persondataene er blevet indsamlet til.



Tjekliste 4 – god 
databehandlingsskik

 Persondata opbevares forsvarligt, så uvedkommende ikke har  

adgang til dem. 

 Gemte medlemslister eller andre persondata slettes straks efter brug.  

 Fysiske medlemslister, opbevares forsvarligt, f.eks. i et aflåst skab, og 

destrueres straks efter brug.

 Formand, økonomiansvarlig og medlemsansvarlig (har adgang til 

medlemsdata) er omhyggelig med brug og sikring af adgangskoder.

 Alle bestyrelsesmedlemmer rydder jævnligt op i e-mails og filer –

mindst 2 gange årligt.


