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Privatlivspolitik
Sådan håndterer Frikirken BaptistMidt dine personlige oplysninger.
FBM’s kontaktoplysninger:
Kasserer:
Johannes Skårhøj,
Rugvænget 20,
8600 Silkeborg.
Mobil: 21756334
E-mail: johannes@skaarhoj.dk

Formand for Fællesrådet:
Søren P. Grarup,
Padborgvej 182,
8600 Silkeborg.
Mobil: 29607818
E-mail: spgrarup@paradis.dk

CVR nr.: 37063878
Generelt
Af hensyn til borgernes sikkerhed sætter EU’s persondataforordning (med ikrafttrædelse d. 25. maj
2018) og den deraf følgende danske lovgivning faste rammer og regler for indsamling, opbevaring og
behandling af persondata.
Da Frikirken BaptistMidt (FBM) er en ”religiøs organisation” anses alle persondata, som FBM ligger
inde med og håndterer, som ”særligt følsomme”, og FBM er forpligtet til at udvise stor omhu og
ansvarlighed i håndteringen af disse data og sikre, at de ikke falder i uvedkommendes hænder, og at
de kun anvendes til lovlige formål.
Dine rettigheder
De data, som FBM registrerer om dig, er din personlige ejendom. Derfor har du ret til fuld indsigt i,
hvad der registreres, og hvordan, af hvem og hvorfor dine data bruges, ligesom du har ret til at få
dine data slettet (så vidt det ikke strider mod gældende lov eller en legitim og mere tungtvejende
interesse.)
Din lokalmenighed kontrollerer, at dine data er rigtige og ajourførte. FBM modtager evt. ændringer
(navn, adresse m.v.) fra din lokalmenighed. Meddel derfor ændringer til din lokalmenighed.
Hvilke data registreres?
Fra din lokalmenighed modtager FBM medlemmers og bidragsyderes navne, adresser og øvrige
kontaktoplysninger samt fødselsdato og -år, og for medlemmer tillige dåbsdato og -år.
Alle, der ønsker skattefradrag for bidrag, bliver bedt om at angive CPR-nummer. Kassereren
opbevarer tillige forpligtelseserklæringer. Disse data er nødvendige som dokumentation over for
SKAT (Ligningsloven § 8A og § 12).
I referater føres navne på personer, der er valgt til tillidsposter.
Lovhjemmel
FBM må ikke indsamle, registrere og behandle disse data uden lovhjemmel. Lovhjemmel kan enten
være en legitim interesse (fx at FBM skal kunne identificere sine medlemmer) eller samtykke fra de
registrerede personer. Endvidere kan lovhjemlen være lov, som pålægger FBM den pågældende
registrering eller databehandling.
De personer, som pr. 25. maj 2018 (persondataforordningens ikrafttrædelse) allerede er registreret
og har afgivet CPR-nummer, bliver ikke bedt om yderligere samtykke. Fremtidige (efter 25. maj 2018)
medlemmer og bidragydere vil af lokalmenigheden blive bedt om at udfylde en særlig formular til de
nødvendige oplysninger, som videregives til FBM. Denne formular er samtidig samtykke til
registrering og nødvendig databehandling.
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Hvem deles data med?
Medlemmers og bidragsyderes navne (ikke øvrige oplysninger) overlades til FBMs valgte revisorer i
forb. m. regskabsrevision.
Navne og CPR-numre videregives til SKAT i forb. m. indberetning af bidrag.
Ved evt. ophør af FBM overføres bidragsyderes CPRnumre til lokalmenighederne med henblik på
indberetning af bidrag til SKAT.
Hvordan opbevares data?
De data, FBM registrerer, opbevares primært digitalt bag tofaktor-login og med opdaterede
sikkerhedsprogrammer.
De data, som opbevares fysisk (fx referater på papir), ligger i aflåst skab eller tilsvarende.
Hvor længe opbevares data?
Dine data opbevares af FBM, så længe du er medlem eller bidragyder. Efter denne relations ophør
opbevares dine data indeværende år plus 5 år jfr. bogføringsloven.
Data i referater slettes ikke.
Indsigelse og klagemulighed
Hvis du i FBMs datahåndtering ser brud på datasikkerheden eller misbrug af data, skal du i første
omgang rette henvendelse til FBM.
Bliver der ikke rettet op på forholdet, kan klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300
København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.
Ændringer
Fællesrådet vil løbende revidere denne ”privatlivspolitik”, når lovgivningen eller FBMs situation
kræver det. Den til enhver tid gældende version kan findes på www.viborgbaptistkirke.dk og
www.silkeborg-baptistkirke.dk eller rekvireres hos FBM (kontaktoplysninger ovenfor).
D. 14.05.2018
Fællesrådet

