Foreningen af tale-hørelærere i Folkeskolen – persondataforordningen
(GDPR).
Af: Kasserer Ole Wriedt
Et EU-direktiv fordrer, at alle virksomheder og organisationer skal have en defineret og beskrevet politik
omkring opbevaring og anvendelse af persondata.
Foreningen af tale-hørelærere i Folkeskolens politik omkring registrering, adgang til og anvendelse af
persondata følger nedenstående retningslinjer.

1. Medlemsregister og medlemsoplysninger
Indhold: Foreningen af tale-hørelærere i Folkeskolens medlemsregister (herefter omtalt som FTHF)
indeholder nedenstående oplysninger om medlemmerne:
• Navn
• Adresse
• evt. EAN nummer
• evt. telefonnummer
• evt. indmeldelsesdato
• evt. cpr.nr.
• Ansættelsessted og ansættelsesstedadresse
• kontingentstørrelse
• uddannelsesbaggrund (lærer/pædagog/universitet)
Medlemsregistret administreres pt. af www.foreninglet.dk, og der er udarbejdet en såkaldt
databehandleraftale med firmaet.
Der sikres:

• Nem mulighed for nye medlemmer til at afgive samtykke, således af FTHF efterfølgende kan
dokumentere dette.
• Mulighed for permanent sletning af et medlems data - fx ved udmeldelse.
• Mulighed for nemt at vise alle de oplysninger vi har registreret på et medlem - i tilfælde af, at et medlem
vil vide, hvilke oplysninger vi har registreret.
Adgang til oplysningerne: Medlemsregisteret administreres af kassereren, og pt. har ingen andre adgang.
Det er alene kassereren, der kan redigere oplysningerne i medlemsregistret.
Det enkelte medlem af foreningen har adgang til netop egne oplysninger i medlemssystemet og kan rette i
de fleste oplysninger. Medlemmet kan ikke fjerne mailadressen, og medlemmet kan ikke selv stå for
udmeldelse af foreningen – her må man kontakte foreningens kasserer, som derefter udmelder
medlemmet og sikrer, at oplysninger om vedkommende slettes i systemet.
Udveksling af oplysninger: Der udveksles ikke kontaktoplysninger fra registeret med andre.
Firmaet, der udsender medlemsbladet TALE-HØRE-NYT, får tilsendt nødvendige opdaterede oplysninger
(medlemsnummer, navn, adresse) i en fil i forbindelse med udsendelse af hvert blad. Denne fil slettes efter
brug.
Derudover udveksles oplysninger fra medlemsregisteret ikke med tredjepart.
Oplysninger om udtrådte medlemmer slettes, når de meldes ud.

2. Konferencer, kurser - tilmelding
Tilmelding til arrangementer (kurser, konferencer m.v.), som FTHF afholder, sker normalt via et online
tilmeldingssystem på www.fthf.dk administreret af www.foreninglet.dk

Indhold
Tilmeldingen indeholder normalt nedenstående oplysninger om deltageren:
• Navn
• Arbejdsplads
• Kontaktoplysninger: tlf., mailadresse
• Faktureringsoplysninger
• Evt. værelsesønsker, specielle kostønsker m.v.
• Oplysning om deltagelse i enkeltaktiviteter, hvis det er relevant; f.eks. valgemner på Vingstedkurset

Adgang til oplysningerne:
Tilmeldinger administreres af kassereren. Kun kassereren kan redigere i de indkomne tilmeldinger.
Oplysningerne fra tilmeldingen anvendes alene i forbindelse med afholdelsen af arrangementet:
Deltagerlister, bekræftelsesmail, fakturering m.v.

Udveksling af oplysninger:
Ved arrangementer med overnatning videregives deltagers navn samt værelsesønsker til konferencestedet.
Ved arrangementer uden overnatning videregives kun oplysning om antal deltagere til kursusstedet samt
evt. specielle ønsker om forplejning. Kursuslederen kan få tilsendt en deltagerliste med deltagernes navne.
Derudover udveksles oplysninger fra tilmeldingslister ikke med tredjepart.
Når arrangementet er afholdt ligger kun oplysninger om deltagelse i forbindelse med medlemmets
oplysninger i medlemssystemet på www.foreninglet.dk

3. Bogføring
Foreningen har indgået en databehandleraftale med firmaet FrkMadsen, som bogfører foreningens bilag. I
bilagene ses navne og adresser og på enkelte bilag cpr.nr. Bilagene overføres i papirformat til bogfører og
der videregives ikke oplysninger herfra til tredjepart.

4. Mailliste
FTHF kan sende Nyhedsbreve til medlemmerne via de mailadresser, medlemmerne selv har oplyst
foreningen. Det enkelte medlem kan framelde sig listen. Nyhedsbreve omhandler primært kurser,
konferencer, generalforsamlingen og andre aktiviteter, foreningen er involveret i.

Udveksling af oplysninger:
Oplysninger om medlemmernes mailadresser udveksles og udleveres ikke til tredjepart.

