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Forord	  
I	  Zonta	  har	  vi	  stort	  fokus	  på,	  at	  vi	  på	  alle	  måder	  lever	  op	  til	  gældende	  lovgivning	  og	  god	  skik	  i	  
øvrigt	  inden	  for	  persondatasikkerhed.	  Denne	  politik	  for	  behandling	  af	  persondata	  sikrer,	  at	  alle	  
klubber	  i	  Danmark	  arbejder	  målrettet	  og	  kontinuerligt	  med	  at	  evaluere	  og	  forbedre	  vores	  
behandling	  af	  personoplysninger	  om	  medlemmer	  af	  klubberne,	  ansøgere	  til	  legater	  og	  andre	  
frivillige	  deltagere	  i	  Zontas	  aktiviteter.	  
	  
I	  politikken	  findes	  afsnit	  om	  alle	  aspekter	  af	  Zonta	  klubbernes	  behandling	  af	  data.	  Det	  er	  fra	  
denne	  politik,	  at	  rygraden	  i	  al	  persondatabehandling	  skal	  findes.	  	  
	  
Politikken	  er	  udarbejdet	  således,	  at	  rammer,	  organisation	  og	  principper	  bliver	  tydelige	  for	  
medlemmerne.	  
	  
Indledning	  
I	  Zonta	  behandler	  vi	  personoplysninger	  og	  skal	  overholde	  lovgivningen	  og	  principperne	  for	  god	  
databehandlingsskik.	  	  

Vi	  behandler	  udelukkende	  personoplysninger	  til	  klare	  og	  saglige	  formål	  og	  ud	  fra	  foreningens	  
legitime	   interesser.	  Vi	  behandler	  kun	  personoplysninger,	  der	  er	  relevante	  og	  nødvendige	  for	  
at	  opfylde	  de	  angivne	   formål,	  og	  vi	  sletter	  personoplysninger,	  når	  de	  ikke	  længere	  er	  
nødvendige	  –	  eller	  når	  vi	  bliver	  bedt	  om	  det.	  

	  
Organisation	  
Zonta	  Danmark	  har	  nedsat	  et	  persondataudvalg	  under	  landsledelsen.	  Dette	  udvalg	  rådgiver	  
klubberne	  og	  landsledelsen.	  Det	  er	  de	  enkelte	  klubber,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  de	  daglige	  
opgaver	  i	  forbindelse	  med	  persondataforordningen.	  	  
	  
Implementering	  
Alle	  medlemmer	  af	  Zonta	  i	  Danmark	  skal	  have	  politik	  for	  behandling	  af	  persondata	  
præsenteret.	  Dette	  kan	  foregå	  via	  mail-‐udsendelse	  eller	  ved	  præsentation	  på	  et	  klubmøde.	  
Politikken	  vil	  være	  tilgængelig	  på	  Zontas	  hjemmeside.	  
	  
Det	  er	  de	  enkeltes	  klubber	  ansvar,	  at	  politikken	  efterleves	  og	  at	  gældende	  regler	  overholdes.	  	  
	  
Informationspligt	  
De	  personer,	  der	  indgiver	  personoplysninger	  til	  klubberne,	  informeres	  om,	  hvilke	  oplysninger	  
Zonta	  behandler	  om	  dem	  –	  med	  hvilket	  formål,	  og	  hvor	  længe	  de	  opbevares.	  	  
Informationen	  fremsendes	  sammen	  med	  svaret	  på	  henvendelsen.	  
	  
Derudover	  vil	  informationen	  altid	  være	  tilgængelig	  på	  Zontas	  hjemmeside.	  
Informationen	  skal	  være	  i	  et	  let	  forståeligt	  sprog	  og	  som	  minimum	  indeholde:	  
• Organisation	  omkring	  persondatasikkerhed	  
• Formålene	  med	  den	  behandling,	  som	  personoplysningerne	  skal	  bruges	  til	  
• Lovgrundlaget	  for	  behandlingen,	  og	  konsekvenser	  af	  ikke	  at	  indgive/tillade	  indhentning	  af	  

data	  
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• Oversigt	  over	  videregivelse	  af	  data	  til	  myndigheder	  
• Oversigt	  over	  videregivelse	  af	  data	  til	  databehandlere	  
• Uddybning	  af	  hvornår	  data	  slettes	  
• Uddybning	  af	  ret	  til	  berigtigelse	  
• Uddybning	  af	  ret	  til	  at	  blive	  glemt	  
• Beskrivelse	  af	  retten	  til	  at	  begære	  indsigt	  og	  klage	  over	  behandlingen	  af	  data	  
• Beskrivelse	  af	  retten	  til	  at	  indgive	  en	  klage	  til	  en	  tilsynsmyndighed	  
	  
Håndtering	  af	  indsigtsbegæringer	  
Alle	  medlemmer	  af	  Zonta	  har	  ret	  til	  at	  få	  bekræftelse	  på,	  om	  Zonta	  behandler	  
personoplysninger	  vedrørende	  vedkommende.	  Medlemmerne	  har	  også	  ret	  til	  at	  vide,	  hvilke	  
persondata,	  der	  er	  tale	  om.	  
	  	  
Hvis	  medlemmet	  beder	  om	  dette,	  kaldes	  det	  en	  indsigtsbegæring.	  De	  enkelte	  Zonta	  klubber	  
skal	  besvare	  enhver	  indgivet	  indsigtserklæring	  inden	  for	  4	  uger.	  Besvarelse	  af	  indsigtsbegæring	  
skal	  indeholde	  følgende:	  
• Formålet	  med	  behandling	  af	  de	  registrerede	  oplysninger	  
• Hvilke	  kategorier	  af	  personoplysninger	  der	  er	  tale	  om	  
• Eventuelle	  andre	  databehandlere	  som	  personoplysningerne	  er	  eller	  vil	  blive	  videregivet	  til	  
• Hvor	  klubben	  har	  oplysningerne	  fra	  
• Hvor	  længe	  oplysningerne	  vil	  blive	  beholdt	  af	  klubben	  og	  Zonta	  
• Klagevejledning	  
	  
Hver	  besvarelse	  af	  indsigtsbegæringer	  skal	  være	  udtømmende	  for	  persondata,	  der	  er	  
registreret	  om	  medlemmet	  på	  tværs	  af	  alle	  systemer.	  Medlemmet	  har	  ret	  til	  en	  kopi	  af	  sin	  data	  
–	  denne	  skal	  leveres	  elektronisk	  i	  et	  almindeligt	  anvendt	  format.	  

	  
Indsamling	  af	  data	  
De	  enkelte	  klubber	  	  er	  ansvarlige	  for	  behandling	  af	  medlemmernes	  	  personoplysninger.	  
Medlemmer	  kan	  kontakte	  formanden	  for	  klubben,	  hvis	  de	  har	  spørgsmål	  til	  indsamling	  af	  
personoplysninger	  

Her	  indsamler	  klubberne	  oplysninger	  fra	  
Klubberne	  modtager	  	  de	  oplysninger	  medlemmerne,	  ansøgere	  til	  legater	  og	  andre	  frivillige	  selv	  
giver	  os	  i	  forbindelse	  med	  indmeldelse	  i	  en	  klub	  under	  Zonta	  Danmark,	  ansøgning	  om	  legat	  
eller	  deltagelse	  i	  frivilligt	  arbejde.	  	  

I	  nogle	  tilfælde	  kan	  oplysninger	  komme	  fra	  en	  anden	  Zonta	  Klub,	  hvis	  medlemmet	  vælger	  at	  
skifte	  klub,	  	  

Vi	  behandler	  følgende	  personoplysninger:	  

Medlemmer:	  	  
• navn,	  adresse,	  telefonnummer	  
• mail	  adresse	  
• fødselsdato	  og	  år	  
• stillingsbetegnelse	  og	  arbejdsplads	  	  
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Oplysninger	  fra	  ansøgere	  til	  legater:	  	  
• navn,	  adresse,	  telefonnummer	  
• mail	  adresse	  
• cpr-‐nummer	  
• ansøgning	  med	  CV	  
• Bankkontonummer	  

Andre	  frivillige:	  	  
• navn,	  telefonnummer	  mail	  adresse	  

	  

Zontas	  formål	  med	  behandling	  af	  personoplysninger	  
Formålene	  med	  at	  behandle	  personoplysninger	  om	  Zonta	  medlemmer	  er:	  
• 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	  
	  	  

Formålene	  med	  at	  behandle	  oplysninger	  om	  ansøgere	  til	  legater	  og	  andre	  frivillige	  deltagere	  i	  
Zontas	  aktiviteter	  er:	  
• At	  kunne	  behandle	  og	  vurdere	  	  ansøgninger	  el.	  lign.	  
• At	  kunne	  udbetale	  evt.	  legat,	  præmie	  el.	  lign.	  	  
• At	  kunne	  indberette	  til	  Skat	  
• At	  kunne	  tage	  kontakt	  til	  andre	  frivillige	  i	  forbindelse	  med	  Zontas	  arbejde	  

	  
Samtykke	  

Når	  vi	  behandler	  oplysninger	  om	  medlemmerne,	  sker	  det	  på	  baggrund	  af	  samtykke	  fra	  
medlemmerne	  i	  forbindelse	  med	  indmeldelse.	  Klubberne	  indhenter	  derfor	  medlemmernes	  
samtykke	  både	  til	  klubben	  og	  til	  Zonta	  International.	  

Det	  er	  en	  forudsætning	  for	  at	  være	  medlem	  af	  Zonta,	  og	  for	  at	  kunne	  ansøge	  om	  legater,	  at	  
man	  har	  givet	  sit	  samtykke.	  Legatudvalget	  indhenter	  samtykke	  fra	  legatansøgere.	  

Det	  er	  en	  forudsætning	  for	  at	  være	  frivillig	  i	  en	  Zonta	  aktivitet,	  at	  man	  har	  givet	  sit	  samtykke.	  
Klubberne	  indhenter	  samtykke	  fra	  frivillige.	  

Et	  samtykke	  er	  frivilligt,	  og	  du	  kan	  til	  enhver	  tid	  trække	  det	   tilbage	  ved	  at	  give	  den	  enkelte	  
klub	  besked	  om	  det.	  

	  
Videregivelse	  af	  dine	  personoplysninger	  
De	  enkelte	  klubber	  videregiver	  oplysninger	  om	  medlemmerne	  af	  en	  Zonta	  klub	  i	  Danmark	  til	  
Zonta	  International,	  og	  medlemmerne	  skal	  underskrive	  en	  samtykkeerklæring	  til	  Zonta	  
International.	  
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Opbevaring	  og	  sletning	  af	  personoplysninger	  

Zonta	  har	  forskellige	  behandlingsformål	  og	  opbevaringsperioder	  alt	  efter	  om	  der	  behandles	  	  
personoplysninger	  om	  medlemmer	  af	  Zonta	  eller	  som	  ansøger	  til	  legat	  eller	  andre	  frivillige:	  

Medlemmer:	  	  Personoplysninger	  om	  medlemmer	  slettes	  6	  måneder	  efter	  at	  medlemskabet,	  er	  
ophørt.	  

Ansøgere	  til	  legater	  og	  andre	  frivillige:	  Personoplysninger	  slettes	  6	  måneder	  efter	  ansøgningen	  
er	  behandlet	  eller	  aktiviteten	  er	  gennemført/ophørt.	  

Modtager	  af	  legater:	  Personoplysninger	  slettes	  5	  år	  efter	  medtagelse	  af	  legatet.	  
	  
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.	  
	  

Medlemmer	  og	  ansøgere	  til	  legater	  og	  andre	  frivilliges	  rettigheder	  

Når	  Zonta	  behandler	  oplysninger,	  har	  personerne	  ifølge	  Databeskyttelsesforordningen	  en	  række	  
rettigheder:	  
• De	  har	  ret	  til	  at	  blive	  oplyst	  om,	  at	  Zonta	  behandler	  oplysninger	  om	  dem	  	  
• De	  har	  ret	  til	  at	  få	  indsigt	  i	  de	  oplysninger	  Zonta	  behandler	  om	  dem	  (indsigtsret)	  
• De	  har	  ret	  til	  at	  få	  urigtige	  oplysninger	  berigtiget	  (retten	  til	  berigtigelse)	  
• De	  har	  ret	  til	  at	  få	  oplysninger	  slettet	  (retten	  til	  at	  blive	  glemt)	  
• De	  har	  ret	  til	  at	  gøre	  indsigelse	  mod,	  at	  de	  oplysninger	  anvendes	  til	  markedsføring	  
• De	  har	  ret	  til	  at	  flytte	  deres	  oplysninger	  –	  dvs.	  at	  Zonta	  skal	  udlevere	  de	  oplysninger	  vi	  har	  

om	  vedkommende	  i	  et	  almindeligt	  anvendt	  format	  (retten	  til	  dataportabilitet)	  
	  
De	  kan	  indgive	  klage	  til	  tilsynsmyndighederne	  -‐	  Datatilsynet	  -‐	  over	  behandling	  af	  deres	  
personoplysninger.	  
	  
Revision	  af	  Persondatapolitik	  
Landsledelsen	  forbeholder	  sig	  ret	  til	  at	  ændre	  foreningens	  persondatapolitik.	  Ved	  væsentlige	  
ændringer	  vil	  klubberne	  modtage	  meddelelse	  herom.	  
Den	  til	  enhver	  tid	  gældende	  personaledatapolitik	  er	  tilgængelig	  på	  Zontas	  hjemmeside.	  

 


