
 

FOUAT og EU’s Persondataforordning 

Det er nu ved at være et år siden, at FOUAT’s Formandskab iværksatte forberedelser 
til at imødekomme de nye regler og forordninger som er krævet i EU’s Persondataforordning, kendt 
som General Data Protection Regulation (GDPR). 

GDPR trådte i kraft 25. maj i år og allerede i starten af 2018 havde foreningens 
Landsledelse iværksat aktiviteter til opfyldelse af forordningen, herunder indført et direktiv for 
behandling af medlemsoplysninger. Direktivet fastsætter måden, hvorpå foreningens 
medlemskartotek administreres. 

Som nævnt i Referat af Repræsentantskabsmødet i april 2018 er direktivet og IT-
sikkerhedsprocedurer blevet præsenteret for Kredsformænd og bestyrelser, og selve direktivet er 
tilgængeligt på foreningens hjemmeside. 

Den nye EU-forordning lægger stor vægt på sikkerhed omkring medlemmernes 
persondata og rettigheder. To meget vigtige elementer i Persondataforordningen er ”opfyldt” i 
forbindelse med FOUAT medlemskartotek: 

1. Medlemmer giver ved indmeldelse og indsendelse af medlemsoplysninger samtykke til at 

foreningen må opbevare og anvende informationerne iht. direktivet. 

2. Kartoteket indeholder ikke fortrolige og personfølsomme oplysninger. 

I forbindelse med ovenstående punkter skal det nævnes, at medlemmernes 

oplysninger er delt op i ”obligatoriske”, som omfatter nødvendige oplysninger, og ”valgfri”, som 

giver medlemmet frie hænder til selv at fastlægge – og dermed eventuelt begrænse - omfanget af 

de indsendte oplysninger (dette kan f.eks. være oplysninger om tjenestesteder og 

tjenesteområder). 

Yderligere skal det tilføjes, at alle registrerede medlemmer har følgende rettigheder: 

 Rettigheder – (”Eksempler herpå”): 

 Retten til at blive slettet - (”Jeg er udmeldt og vil ikke længere stå der”) 

 Retten til at modtage oplysning om en behandling af sine personoplysninger 

(oplysningspligt) - (”Hvis I bruger mine data til noget nyt, vil jeg informeres”) 

 Retten til adgang – (”Jeg vil gerne lige se hvad I har stående”) 

 Retten til dataportabilitet – (”Jeg har brug for mine data og skal have dem ”som fil”) 

 Retten til berigtigelse – (”Årstallet i punktet Xxxxxxx er forkert. Bedes rettet til 19xx”) 

 Retten til at protestere – (”Jeg har hørt, at en foredragsholder har bedt om 

medlemsdata…ikke mine!!!”) 


