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Information om Danderydo Sångenoembleo behandlinng av peroonuppginter.

Denna informaton  lmnas med an edning av EUs Dataskyddsförordning (Genera  Data Protecton 
Regu aton, GDPR, L119/2016) som trlder i kraf 2018-05-25

1. Danderyds Sångensemble (nedan kallad "DSE" eller "kören") är en ideell förening som har tll 
ändamål att verka för utörande av och befrämaande av god,g blandad körsång.

För detta ändamål anordnar kören egna konserteer och medverkar vid olika kulteurella arrangemang. Inom 
kören bedrivs regelbundete sångteeknisk och musikteeoretsk utebildning,g ofaste i samband med repettoner.

2. Medlemskap i DSE besluteas av dirigenteen efer provsaungning. Steyrelsen kan uteeslutea medlem 
som allvarligte skadate körens interessen.

3. En ny medlem ska lämna fölaande personuppgifer om sig tll körens sekreteerareo

 för och efernamn

 personnummer

 adress

 teelefon- och/eller mobilteelefonnummer

 e-posteadress.

4. De personuppgifer som DSE som personuppgifsansvarig samlar in enligte p. 3 sammansteälls i 
medlemsregisteer som administereras av person(er) utesedd(a) av steyrelsen. Registeer och de personuppgifer 
som finns i dem lagras i en dateor hos sekreteeraren och används för att kunna skicka meddelanden mellan och
kommunicera tll och från medlemmarna och dirigenteen om körens verksamhete och angelägenheteer,g och i 
övrigte för att uppnå körens ändamål,g i enlighete med Artkel 6 p 1 i Dateaskyddsförordningen. 

Annan behandling av personuppgifer utörs endaste om den som berörs har lämnate sitt samteycke för ett eller 
flera specifika ändamål eller om dete kan ske enligte Dateaskyddsförordningen utean samteycke. En medlem har 
rätt att åteerkalla sitt samteycke.

5. Genom sitt medlemskap i kören anses en medlem ha lämnate sitt samteycke tll sådan 
behandling av medlemmens lämnade personuppgifer som framgår av denna informaton.

6. En förteeckning över körmedlemmarnas namn finns på körens ofciella hemsida
httpo//danderydssangensemble.se/ . Där finns även steyrelse och dirigente presenteerade med namn,g e-poste och
teelefonnummer.

Från den ofciella hemsidan kan körmedlemmarna och dirigenteen med Username/Password logga in på 
körens medlemssidor. Där finns ett medlemsregisteer med fölaande uppgifero
Steämma,g Förnamn,g Efernamn,g Adress,g Posteadress,g Telefon,g E-posteadress,g Funkton,g Medlem fr.o.m. 
Username/Password får utelämnas tll uteomsteående endaste  de. Personnummer är endaste åtekomliga för 
steyrelsen och dirigenteen.

7. Personuppgifer lämnas vidare endaste tll Danderyds kommun,g Sveriges Körförbund,g 
bildningsförbundete Sensus för att få bidrag och/eller den service som dessa organisatner ger kören och dess 
medlemmar,g såsom tdningen Körsång,g inbaudningar tll körevenemang,g kurser om sång och musik o. likn. och
annars om skyldighete föreligger enligte lag.

http://danderydssangensemble.se/


8. DSE,g genom sekreteeraren,g ska rätta och uppdateera medlemsregisterens personuppgifer utean 
dröasmål efer dete att en felaktghete uppteäcktes eller en ändring av en personuppgif skett.  arae medlem 
uppmanas anmäla felaktgheteer och ändringar tll sekreteeraren.

9. Personuppgifer i medlemsregisterete som kan användas för att identfiera en person förvaras 
intee längre än vad som är nödvändigte för de ändamål som anges i p. 4 och p 7. De raderas senaste ett år efer 
att medlemmen lämnate kören,g om intee längre td krävs enligte lag eller andra regler DSE måstee fölaa,g te ex för 
att få bidrag eller teaänsteer.

10. En medlem har rätt att inge klagomål tll Dateainspektonen om medlemmen anser att DSEs behandling av 
personuppgifer sterider mote Dateaskyddsförordningen.

11. Ytterligare informaton om Dateaskyddsförordningen och DSEs behandling av person-uppgifer 
kan lämnas av körens sekreteerare eller hämteas på dateainspektonen.se.
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