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Personoplysninger for medlemmer 

Birkerød Kammermusikforening (herefter BK) registrerer oplysninger om foreningens medlemmer. 

Vi registrerer følgende data: 

- Navn 

- Adresse 

- Indmeldelsesdato 

- Eventuel e-mailadresse 

- Betalt kontingent 
 

Behandling af personoplysninger 

BK behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde følgende beret-

tigede formål: 

1. Forud for hver sæson udsendes et orienteringsbrev og en koncertoversigt med en kort be-

skrivelse af sæsonens koncerter. 

2. De medlemmer, som har givet BK deres e-mailadresse, modtager forud for hver koncert en 

e-mail med detaljeret beskrivelse af koncerten, musikerne og værkerne. 

3. Når medlemmer betaler kontingent, registreres dette af kassereren 

Medlemmer kan til enhver tid melde sig ud og derved blive slettet af medlemsdatabasen. Hvis man 

har givet BK sin e-mailadresse, kan man til enhver tid trække den tilbage, og BK vil ikke længere 

sende e-mails til vedkommende. Et medlem kan til enhver tid få oplyst, hvad BK har registreret om 

vedkommende. 

BK videregiver ikke personoplysninger til tredjepart. 

 

Personoplysninger for bestyrelsen 

Specielt for bestyrelsen (inklusive revisorer og suppleanter) registreres følgende data: 

- Titel 

- Navn 

- Adresse 

- Telefonnummer 

- E-mailadresse 

Oplysningerne offentliggøres på BK’s hjemmeside og delvist i det trykte programhæfte. 

I forbindelse med refusion af udlæg registreres bankkontonummer i regnskabet 

 

Personoplysninger for kunstnere og agenter 

For kunstnere og agenter registreres følgende data: 

Kontaktoplysninger: 

- Navn 

- Adresse 



Birkerød Kammermusikforening  
  
 

Side 2 af 2 

- Telefonnummer 

- E-mailadresse 

Regnskabsoplysninger: 

- Cpr-nummer eller fødselsdato 

- Eventuelt bankkontonummer 

Opbevaring og sletning af data 

Medlemmers personoplysninger slettes senest 1 år efter medlemmets ønske om udmeldelse. 

Bestyrelsesmedlemmers og suppleanters personoplysninger slettes senest 1 år efter personens til-

bagetræden. 

Lønnede kunstneres kontaktoplysninger gemmes så længe BK har interesse i at træffe nye engage-

menter med vedkommende. Cpr-nummer og eventuelt bankkontonummer registreres kun på regn-

skabsbilag, som kun gemmes i 5 år. 

Medlemmer af bestyrelsen opbevarer personoplysninger for kunstnere og agenter. 

Kassereren og formanden opbevarer personoplysninger og kontingentindbetalinger for medlemmer. 

 

Kontaktpersoner vedr. dataansvar 

Klaus Ostenfeld, formand 

E-mail: kho@khoconsult.dk 

Telefon: 22 11 96 00 


