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Hvad betyder den nye lov om persondata
for din forening?
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Den nye EU-persondataforordning træder i kraft som dansk lov den 25. maj
2018. Med forordningen kommer en række nye krav til, hvordan I som
forening skal dokumentere, at I overholder loven.
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Sundheds- og Kulturforvaltningen inviterer derfor alle foreninger til
Seminar om persondataforordningens betydning for foreninger
Torsdag den 24. maj fra kl. 18.30-21.30
I konferencesalen i Gigantium, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg

Hvad er Persondataloven?
Persondataloven handler kort fortalt om, hvornår og hvordan myndigheder,
virksomheder og foreninger må behandle personoplysninger. Loven har
blandt andet betydning for, hvordan en forening må registrere, opbevare og
dele oplysninger om medlemmer og frivillige i papirform, på hjemmesider, i
dropbox mv.
Med forordningen følger desuden en række krav om, at I skal dokumentere,
at I overholder forordningen.

Hvad lærer du på seminaret?
Til seminaret gennemgår vi de foreningsrelevante dele af forordningen og
drøfter, hvordan I skal indarbejde kravene i jeres forening eller organisation.
Vi kommer bl.a. ind på:
-

Definitionen af persondata og forskellen mellem almindelige data og
personfølsomme data
De foreningsrelevante dele af forordningen og de krav, som er rettet
mod foreninger
Datatilsynets vejledninger og hvordan I skal indarbejde kravene hos
jer

Har du fået dette brev digitalt kan
du svare ved at bruge ”besvar”knappen i Digital Post/eBoks. Du
kan altid kontakte Aalborg
Kommune sikkert på aalborg.dk
eller via Digital Post på
borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital
Post kan du ringe til Den Digitale
Hotline på 7020 0000

OBS: seminaret handler alene om de emner, som er relevante for foreninger,
og kommer ikke ind på virksomheders, kommuners og andre institutioners
behandling af persondata.

Hvem kan deltage?
Seminaret er for alle foreninger i Aalborg Kommune inden for det
folkeoplysende område, kulturområdet, frivillig sociale foreninger, samråd og
foreninger i landdistriktet.
Hver forening kan deltage med to bestyrelsesmedlemmer eller andre, som
har ansvar for behandling og opbevaring af personoplysninger.

Hvordan tilmelder du dig?
Du tilmelder dig via NemTilmeld: https://sundhed-kultur.nemtilmeld.dk/115/
Tilmeldingsfrist fredag den 17. maj.
Du vil ca. en uge inden seminaret få tilsendt materiale, som du kan læse som
forberedelse. Dette bliver sendt til den mailadresse, du opgiver ved
tilmelding.

Hvem underviser?
Underviser er konsulent, underviser og rådgiver på Center for Frivilligt Socialt
Arbejde, Torsten Højmark Hansen. Torsten er cand. scient i idræt, sundhed
og organisationspsykologi, og har stor viden om bestyrelsesarbejde samt drift
og udvikling af foreninger og frivillige organisationer - herunder jura,
lovgivning og praksis på området.

Venlig hilsen
Sundhed, Fritid og Landdistrikter
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Tlf. 9931 4162
Email: fritid@aalborg.dk
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