UNDERRETNING OM OG SAMTYKKE TIL BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
1.

INTRODUKTION

1.1.

I forbindelse med vores indsamling af personoplysninger om dig med henblik på vores
behandling af sådanne personoplysninger skal vi hermed orientere dig om følgende
forhold af betydning for dine personoplysningers sikkerhed og dine rettigheder i øvrigt.
Denne underretning gives i henhold til Artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af personoplysninger.

1.2.

Københavns Bibeltrænings Center (”KBC”) er en dansk frikirke, som er godkendt af det
danske kirkeministerium som et anerkendt trossamfund. KBCs aktiviteter er derfor af
religiøs karakter, og KBCs drift understøtter således udøvelsen af de religiøse aktiviteter.

2.

DATAANSVARLIG

2.1.

Når du overgiver dine personoplysninger til KBC, eller når tredjemand overgiver dine
personoplysninger til KBC på dine vegne, vil KBC være at betragte som dataansvarlig i
forhold til behandlingen af dine personoplysninger. Såfremt du måtte have spørgsmål
eller bemærkninger til vores indsamling og behandling af dine personoplysninger, eller
såfremt du måtte ønske at udøve dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger,
kan du altid kontakte KBC. Vi vil besvare din henvendelse snarest muligt.

2.2.

Vores kontaktoplysninger er som følger:
Københavns Bibeltrænings Center
CVR-nr. 13 37 50 97
Hedemarksvej 15c
2620 Albertslund
Tlf. 36777167
E-mail info@kbc.dk

3.

DINE RETTIGHEDER

3.1.

Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke til vores indsamling og
behandling af dine personoplysninger tilbage. Du skal blot kontakte os ved hjælp af de
kontaktoplysninger, som vi har oplyst dig om.

3.2.

Du er endvidere berettiget til at få indsigt i, om vi behandler dine personoplysninger, og
du har ret til at få adgang til en kopi af de personoplysninger, som vi måtte behandle.
Du har også ret til at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet. Du har også ret
til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger eller til at få
begrænset vores behandling af dine personoplysninger. Du har endvidere ret til at få
udleveret dine personoplysninger i et struktureret og almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format. Du har også ret til at bede os om at sørge for at transmittere
dine personoplysninger til en anden dataansvarlig, såfremt det måtte være teknisk
muligt.

4.

DINE PERSONOPLYSNINGER

4.1.

De personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig, er de af følgende
oplysninger, som du måtte have givet dit samtykke til:

4.1.1.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, KBC-medlemsnummer

4.1.2.

Cpr-nummer, alder, oplysninger om køn

4.1.3.

Oplysninger om helbred, religion, filosofi og seksuel orientering

4.1.4.

Oplysninger om familieforhold

4.1.5.

Børneattest om dig

4.1.6.

Videooptagelser eller fotos af dig, herunder i forbindelse med din deltagelse i KBCs
aktiviteter, særligt (men ikke udelukkende) i forbindelse med gudstjenester, som
optages og sendes live på internettet

4.2.

Vi har alene modtaget personoplysninger om dig via din egen overgivelse deraf til os.

5.

FORMÅL OG BEHANDLING

5.1.

Formålene med vores indsamling og behandling af dine personoplysninger kan et eller
flere af følgende, alt afhængig af hvad du har samtykket til:

5.1.1.

At vi efter endt indmeldelsesproces kan oprette og registrere dig som medlem af KBC.

5.1.2.

At vi kan foretage behørig indberetning til Skat af dine eventuelle økonomiske gaver
(donationer eller tiende) til KBC med henblik på at opnå skattefradrag for dig.

5.1.3.

At vi kan tilbyde dig forbøn for en eller flere specifikke situationer i dit liv.

5.1.4.

At vi kan tilbyde dig pastorale samtaler eller åndelig vejledning omkring en eller flere
specifikke situationer i dit liv.

5.1.5.

At du kan arbejde eller gøre frivillig tjeneste i forbindelse med en eller flere af KBCs
aktiviteter.

5.1.6.

At vi efter endt optagelsesproces kan oprette dig som elev på KBCs bibelskole.

5.2.

Vi vil kunne behandle dine personoplysninger på følgende måder:

5.3.

Dine personoplysninger, som vi måtte indsamle og behandle, vil blive gemt i vores
interne
IT-systemer
og
i
administrationssystemerne
ChurchInsight1
og
Vennedatabasen. Oplysninger, som gemmes i vores interne IT-systemer, ligger på en
lokal server på KBCs adresse. Dine personoplysninger vil alene være tilgængelige for
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https://www.churchinsight.com/Groups/289629/About_Us.aspx

sådanne personer, som har et behov for at have adgang til dine personoplysninger i
forbindelse med deres udførelse af opgaver som led i KBCs drift.
5.4.

Videooptagelser af gudstjenester og eventuelle andre af KBCs aktiviteter sendes direkte
(live) på internettet. Disse optagelser vil blive gemt i vores interne IT-systemer, og de
vil ligge offentligt tilgængeligt på internettet, herunder på vores YouTube-kanal (”KBC
Church”). Fotos af dig vil ligeledes blive gemt i vores interne IT-systemer og vil også
kunne postes og være offentligt tilgængelige på KBCs Facebook-side (”KBC Family”).

5.5.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det måtte være nødvendigt for
opfyldelsen af de formål, hvortil de pågældende personoplysninger er blevet indsamlet,
hvorefter de vil blive slettet.

5.5.1.

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller såkaldt profilering i relation til dine
personoplysninger.

6.

RETSGRUNDLAG

6.1.

Retsgrundlaget for vores indsamling og behandling af dine personoplysninger er et eller
flere af følgende retsgrundlag:

6.1.1.

At du har givet dit udtrykkelige samtykke til vores behandling deraf.

6.1.2.

At vores behandling deraf er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som vi
har indgået med dig, herunder en ansættelseskontrakt med dig eller en anden kontrakt
med dig om din udførelse af visse services for KBC.

6.1.3.

At vores behandling er nødvendig for at overholde vores forpligtelser i henhold til
gældende lovgivning.

6.1.4.

At vi alene behandler dine personoplysninger som led i vores sædvanlige, kirkelige
aktiviteter.

7.

MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

7.1.

KBC anvender alene databehandlere, som kan give fornødne garantier for at sikre dine
personoplysninger og dine rettigheder, og deres behandling af dine personoplysninger
på vores vegne vil alene ske i henhold til en skriftlig databehandleraftale mellem KBC
og den pågældende databehandler. Vi videregiver eller overlader dine
personoplysninger til følgende modtagere:

7.1.1.

Som udbyder og hoster af administrationssystemet ChurchInsight: Endis Limited, et
selskab registreret i England under registreringsnummer 04072126, Unit 3, Burr Elm
Court, Main Street, Caldecote, Cambridge CB23 7NU, UK.

7.1.2.

Som udbyder og hoster af administrationssystemet Vennedatabasen: Collectaz ApS,
CVR-nr. 33 25 72 60, Haraldsvej 60B, 2.th., 8960 Randers SØ.

7.1.3.

Som udbyder og hoster af e-mailsystem: One.com A/S, CVR-nr. 28 67 71 38, Kalvebod
Brygge 24, DK-1560 København V.

7.1.4.

Eksterne konsulenter, som KBC måtte anvende til brug for KBCs drift, herunder i
forbindelse med bogføring og udarbejdelse af regnskaber.

8.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

8.1.

Både KBC og KBCs databehandlere har indført passende tekniske og organisatoriske
foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, herunder mod uautoriseret eller
ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, og KBC
opbevarer dine personoplysninger på sikker og forsvarlig vis.

8.2.

KBC har endvidere oprettet interne procedurer med henblik på at sikre, at alene de
medarbejdere eller frivillige hos KBC, som har et behov for at kende til dine
personoplysninger i forbindelse med opfyldelsen af de formål, hvortil oplysningerne blev
indsamlet, har adgang til de pågældende oplysninger. Vi stiller samme krav til vores
databehandlere i forhold til deres egne medarbejdere. Derudover har vi taget skridt for
at sikre, at personer med adgang til dine personoplysninger alene behandler dem i
henhold til instruks fra os.

8.3.

Dine personoplysninger opbevares ikke i længere tid, end hvad der er nødvendigt for
opfyldelsen af de formål, hvortil de pågældende personoplysninger er blevet indsamlet.

9.

INDSIGELSE ELLER KLAGE

9.1.

Du er til enhver tid berettiget til at indgive en klage over vores behandling af dine
personoplysninger til Datatilsynet. Datatilsynet har følgende kontaktoplysninger:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K, dt@datatilsynet.dk, Tlf. 33
19 32 00, fax 33 19 32 18.

SAMTYKKE TIL BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
1.1.

Hermed giver undertegnede

Navn:

________________________________________________

Cpr-nr.: ________________________________________________
Adresse: ________________________________________________

mit frivillige samtykke til, at Københavns Bibeltrænings Center, CVR-nr. 13 37
50 97, Hedemarksvej 15c, 2620 Albertslund (”KBC”), i sin egenskab af
dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om mig med henblik
på opfyldelse af følgende, afkrydsede formål:
___ At KBC efter endt indmeldelsesproces kan oprette og registrere mig som medlem
af KBC.
___ At KBC kan foretage behørig indberetning til Skat af mine eventuelle økonomiske
gaver (donationer eller tiende) til KBC med henblik på at opnå skattefradrag for
mig.
___ At KBC kan tilbyde mig forbøn for en eller flere specifikke situationer i mit liv.
___ At KBC kan tilbyde mig pastorale samtaler eller åndelig vejledning omkring en eller
flere specifikke situationer i mit liv.
___ At jeg kan arbejde eller gøre frivillig tjeneste i forbindelse med en eller flere af KBCs
aktiviteter.
___ At KBC efter endt optagelsesproces kan oprette og registrere mig som elev på KBCs
bibelskole.
1.2.

Jeg er indforstået med, at mine personoplysninger, som KBC indsamler og behandler,
vedrører følgende, afkrydsede typer af oplysninger:
___ Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, eventuelt KBC-medlemsnummer
___ Cpr-nummer, alder, oplysninger om køn
___ Ægteskabelig status, oplysninger om børn (antal og alder),
___ Skattemæssige og økonomiske oplysninger til brug for registrering af mine
eventuelle økonomiske gaver (donationer, tiende) til KBC og til brug for opnåelse
af eventuelt skattefradrag
___ Oplysninger om mine helbredsmæssige forhold

___ Oplysninger om min religiøse og filosofiske overbevisning
___ Oplysninger om min seksuelle orientering
___ Eventuel børneattest, såfremt jeg måtte ønske at arbejde med sådanne af KBCs
aktiviteter, som indebærer kontakt med børn
___ Videooptagelser af mig i forbindelse med min deltagelse i KBCs aktiviteter, særligt
(men ikke udelukkende) i forbindelse med gudstjenester, som optages og sendes
live på internettet
___ Fotos af mig i forbindelse med min deltagelse i KBCs aktiviteter, særligt (men ikke
udelukkende) i forbindelse med gudstjenester
1.3.

Jeg har modtaget underretning om KBCs indsamling og behandling af mine
personoplysninger i henhold til Artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med
behandling af personoplysninger.

1.4.

Jeg er indforstået med mine rettigheder som registreret, og at jeg til enhver tid kan
trække dette samtykke tilbage ved at informere KBC derom. KBCs kontaktoplysninger
er som følger:
Københavns Bibeltrænings Center
CVR-nr. 13 37 50 97
Hedemarksvej 15c
2620 Albertslund
Tlf. 36777167
E-mail info@kbc.dk

1.5.

Jeg er dog ligeledes indforstået med, at jeg eventuelt ikke længere vil kunne deltage i
eller arbejde med visse af KBCs aktiviteter, såfremt jeg trækker mit samtykke tilbage.

1.6.

Jeg er indforstået med, at jeg er berettiget til at indgive en klage over behandlingen af
mine personoplysninger til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K, dt@datatilsynet.dk, Tlf. 33
19 32 00, fax 33 19 32 18.

UNDERSKRIFT
Dato:

__________________________
Navn:

