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Information om behandling af modtagne personlige oplysninger om dig ved Zonta Aarhus II 
Ifølge EU’s Persondataforordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018, skal Zonta oplyse dig om, 
hvilke data vi opbevarer om dig, samt hvilken databehandling og videregivelse vi foretager, 
mens du er medlem hos os. Formålet med dette brev er at give dig en sådan orientering. 
Oplysningerne gives til alle, der anmoder om indmeldelse i Zonta eller på anden måde 
afleverer personhenførbare oplysninger til Zonta. 
 
Jf. EU's Persondataforordning bliver dine personlige oplysninger opbevaret sikkert og fortroligt. 
Adgang til personoplysninger gives kun til relevante personer i Zonta, der i funktionens medfør 
har behov for dette. Alle har tavshedspligt. 
 
Hvor kommer oplysningerne fra? 
Oplysningerne vil fortrinsvis være givet af dig selv i forbindelse med dit medlemskab, 
ansøgning om donation, legat, frivillig eller lignende. 
 
Samtykke 
Det er en forudsætning for at være medlem af Zonta, at kunne ansøge om legater/donationer 
eller være frivillig deltager i en Zonta aktivitet, at du har givet dit samtykke. 
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det på baggrund af dit samtykke. Vi som klub 
indhenter derfor altid medlemmernes samtykke. 
Et samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give den enkelte klub 
besked om det. Det bevirker at man udmeldes af klubben. 
 
Hvad bruger Zonta oplysningerne til? 
Oplysningerne bruger vi for eksempel til: 

 At kunne administrere foreningen, herunder at opkræve kontingent og sende 
nyhedsbreve og andre informationer I relation til Zontas aktiviteter 

 At kunne planlægge, gennemføre og følge op på Zontas aktiviteter 
 At håndtere medlemsrettigheder (fx på Landsmøde, Årsmøde m.v.) i henhold til 

vedtægter 
 At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i Zonta regi 
 At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende 
 At kunne behandle og vurdere ansøgninger el. lign. 
 At kunne udbetale evt. legat, donation, præmie el. lign.  
 At kunne tage kontakt til andre frivillige i forbindelse med Zonta's arbejde 
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Zonta tilstræber af behandle så få oplysninger om dig, som muligt. 
 
Hvilke oplysninger drejer det sig om? 
Oplysningerne kan være dels almindelige oplysninger og andre private oplysninger. 
Som eksempler kan nævnes: Kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, 
telefonnummer, fødselsdato, mailadresse, stillingsbetegnelse, arbejdssted. 
For ansøgere af legater indsamler vi desuden oplysninger om: 
uddannelse, stilling, tillidsposter og bankkontonummer og Cpr-nummer. 
 
Fotos 
I forbindelse med brug af billeder skelnes mellem portrætbilleder og situationsbilleder. 
I Zonta arbejder vi efter følgende definitioner: 
 
Portrætbilleder: billeder, hvor det primære formål er at vise en eller flere personer, herunder 
gruppebilleder og nærbilleder af eksempelvis medlemmer, bestyrelsesmedlemmer m.fl. 
 
Situationsbilleder: er billeder hvor det primære motiv/formål er at vise en situation – fx et 
møde eller en aktivitet. Disse typer af billeder vurderes at være harmløse.  
 
Der vil altid blive indhentet særskilt samtykke ved brug af portrætbilleder. 
 
Hvad har du ret til? 
Efter principperne i forordningen har du, når der behandles oplysninger om dig, som 
udgangspunkt ret til: 

 efter ønske at få indsigt i personoplysninger om dig selv. Indsigten gives ved udlevering 
af en kopi af oplysningerne. Din ret til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet 
til private interesser, fortrolighed om tredjemands oplysninger vejer højere, jf. 
databeskyttelseslovens § 22, 

 at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne om dig, 
 at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af urigtige eller vildledende oplysninger,  
 at tilbagekalde et samtykke. 

 
Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte formanden i klubben og oplyse, 
hvilken ret, du ønsker at gøre brug af og hvorfor.  Vi vil herefter undersøge, om vi er enige med 
dig i dit ønske. Hvis vi ikke umiddelbart er enige, hører du fra os med en begrundelse for, 
hvorfor dit ønsker ikke kan imødekommes.  
 
Hvordan og hvor længe opbevares dine data? 
Zonta har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter om du er medlem af 
Zonta, ansøger til legat eller donation.  
 
Hvis du er medlem opbevarer vi dine personoplysninger i op til 6 måneder efter din 
udmeldelsesdato af hensyn til revision af regnskab m.v.  
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Er du ansøger til et legat eller donation i Zonta slettes dine oplysninger efter 6 måneder.  
Er du modtager af et legat eller donation opbevares dine personoplysninger i 5 år efter 
modtagelse af legatet af hensyn til SKAT.  
 
Oplysninger opbevares i anonymiseret form på såvel medlemmer (kun antal) og 
ansøgere/frivillige (kun køn og alder samt evt. profession) til statistik og lignende, så længe de 
har historisk værdi. 
 
Videregives dine oplysninger? 
Zonta videregiver kun personoplysninger om dig, hvis det fremgår af vedtægterne eller er 
nødvendige for varetagelsen af vores pligter som forening.  
Modtagere af dine oplysninger kan være Zonta Danmark, Zonta District13, Zonta International, 
SKAT (hvis du er modtager af legat eller donation). 
 
I disse tilfælde sikres det bl.a. med en revisorerklæring eller en databehandleraftale/NDA fra 
leverandøren, at fuld fortrolighed og gældende lovgivning overholdes.  
 
Hvor kan du henvende dig med en eventuel klage? 
Zonta Aarhus II er dataansvarlig for de registrerede oplysninger.  
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af oplysninger om dig, kan du rette henvendelse 
til Datatilsynet. 
 
Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K 
Telefon 3319 3200, E-mail: dt@datatilsynet.dk 
 
Hvem har ansvaret for dine data? 
Den til enhver tid siddende formand Zonta Aarhus II 
 


