
 
 

 

PERSONDATAPOLITIK FOR ØSTER SNEDE INDRE MISSION 
 
1 Generelt 
1.1 Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige oplysninger, du giver til os, enten som led i 

et bidragyderforhold, som opført på en fælles adresseliste eller som bruger af vores 
hjemmesider. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger, vi indsamler, hvordan vi 
håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig mm.  
 

2 Dataansvarlig 
2.1 Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er: 

Øster Snede Indre Mission 
Ribevej 60 
8723 Løsning 
 

2.2 Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt 
mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til formanden for Øster 
Snede Indre Mission. 
 

3 Formål med behandlingen af dine personoplysninger 
3.1 Afhængig af, om du er bidragyder hos os eller blot bruger af vores hjemmesider, er vi 

forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig 
de ydelser, du efterspørger, og dels leve op til de forpligtelser, vi har som forening. Dette 
gælder både ved håndtering af dine adresseoplysninger og dine eventuelle bidrag - 
medmindre du vælger at bidrage anonymt.  
 

4 De personoplysninger, som vi behandler om dig 
4.1 Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig: 
4.1.1 Når du er bidragyder hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: 

Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og e-mailadresse. Afhængig af dit forhold til 
os indsamler vi oplysninger om dit CPR-nr., eksempelvis hvis du skal have fradrag for 
eventuelle bidrag, eller såfremt vi har en indberetningspligt.  

4.1.2 Når du fremgår af den fælles adresseliste over personer, der har tilknytning til arbejdet på 
den ene eller anden måde, indsamler vi: Navn, adresse og e-mailadresse. Du kan til et hvert 
tidspunkt blive slette fra adresse listen.  

4.1.3 Når du besøger vores hjemmesider, indsamler vi data vedrørende dine bevægelser mellem 
forskellige sider til brug for besøgsstatistik. Hvis du fra vores hjemmesider kontakter os via 
formularer indsamler vi dit navn og din e-mailadresse.  

4.1.4 Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger om dig. 
 

5 Cookies  
5.1 På vores hjemmesider gøres der brug af ”cookies” til at indsamle webstatistik. En cookie er 

en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers 
harddisk eller din mobile enhed. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som 
indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. 
Du kan indstille din browser til ikke at acceptere cookies. Dette vil ikke påvirke 
hjemmesiden.  
 

6 Sådan behandler vi dine personoplysninger 
6.1 Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du 

er bidragyder hos os, står på vores adresseliste, eller om du er bruger af vores hjemmeside. 
6.1.1 Er du bidragyder hos, os anvender vi dine personoplysninger til at: 

 Administrere dine indbetalinger; 

 Sende dig nødvendig information om dine bidrag; 

 Indberette dine bidrag til vores hovedorganisation - Kirkelig Forening for den Indre 
Mission i Danmark, som foretager samlet indberetning til SKAT, så dine bidrag fremgår af 
din selvangivelse; 

6.1.2 Er du med på vores adresseliste, anvender vi dine personoplysninger til at: 

 Opdatere adresselisten mindst 1 gang årligt; 

 Sende dig besked om programmet, kommende arrangementer og nyheder om arbejdet i 
Øster Snede Indre Mission. 

6.1.3 Er du bruger af vores hjemmesider, anvender vi dine personoplysninger til at: 

 stille funktionaliteterne på vores hjemmesider, herunder kontaktformularer og nyheds-
mails, til rådighed for dig; 

 udarbejde statistik om din færden på vores hjemmesider; 
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7 Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig?  
7.1 Når du giver et bidrag til os, eller indgår anden form for aftale med os, behandler vi dine 

almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi er retligt forpligtet til at 
behandle personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af 
transaktionsspor i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme 
regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet 
vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få 
fradrag for dine bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. 
skattekontrolloven, og det er grundlaget for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr. 
 

8 Deling af dine personoplysninger 
Er du bidragsyder med ønske om skattefradrag deler vi dine oplysninger med: 
     Indre Mission  

Korskærvej 25 
7000 Fredericia 

  
 SKAT 
 
Regnskabet gennemgås en gang årligt af de revisorer, der er valgt af generalforsamlingen. De 
kontrollerer også de indbetalte bidrag. 
 
Står du på vores adresseliste og har afgivet din e-mailadresse deles dine oplysning med den 
tjeneste udbyder der rundsender e-mails: 

MailChimp 
The Rocket Science Group, LLC 
675 Ponce de Leon Ave NE 
Suite 5000 
Atlanta, GA 30308  

    
9 Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 
9.1 Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler: 
9.2 Er du bidragyder hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år fra afslutningen af 

regnskabsperioden, hvor sidste bidrag er givet. 
9.3 Er du skrevet på en adresseliste, opbevarer vi dine personoplysninger til du ønsker at blive 

slettet. Dine personoplysninger vil også blive slettet, hvis de er fejlagtige og korrektion ikke 
er mulig.  
 

10 Dine rettigheder 
10.1 Indsigt 
10.1.1 Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Ved at kontakte 

bestyrelsen kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, 
herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din 
indsigtsanmodning så hurtigt som muligt. 
 

10.2 Berigtigelse og sletning  
10.2.1 Du har ret til at anmode om korrektion eller sletning af de personoplysninger, vi behandler 

om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt og i det omfang, det er 
nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, 
kontakter vi dig.  
 

11 Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger 
11.1 Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi 

indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, vi beder om, kan det 
have den konsekvens, at vi ikke kan oprette dig som bidragyder, etc.  
 

12 Opdatering af denne Politik 
12.1 Øster Snede Indre Mission er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om 

beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt 
denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og 
vejledninger. Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Politikken vil 
blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken. 
24/6 2018. 


