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Håndtering af persondata i SSIO Danmark 
 
Som I sikkert har hørt i medierne, træder der i kraft den 25/5 2018 en ny 
persondatalov i EU, hvor alle, der på nogen måde har med andres persondata at 
gøre, skal opfylde visse betingelser.  
Dette berører også os som forening.  
Der er som sådan ikke lavet de store ændringer i lovgivningen for brugen og 
håndteringen af persondata, men der er nu et dokumentationskrav til alle, der har 
med andres persondata at gøre, at det skal besluttes hvordan man opbevarer 
persondata, hvem der har adgang til disse persondata, og hvem disse persondata 
evt. videregives til. 
 
Vi arbejder i øjeblikket på europæisk plan, på at skabe et fælles internt regelsæt for 
vores brug af data. Indtil da har jeg besluttet at nedenstående regler er gældende for 
brug og håndtering af persondata for SSIO Danmark.  
 
Persondata deler vi ind i flere kategorier. De oplysninger vi har som forening, der 
handler om eksempelvis navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, er 
almindelige værktøjer vi bruger i hverdagen, men som vi forholder os til, hvordan vi 
bruger.  
Så er der persondata som er at betragte som fortrolige og kan misbruges i mere 
komplekse sammenhænge, hvor der eksempelvis være tale om CPR-nummer og 
andre lignende meget personlige identifikationer.    
 

Indhentning, opbevaring og brug af almindelige persondata. 
 
I SSIO Danmark anmoder vi alle medlemmer om navn, adresse, telefonnummer og e-
mailadresse. - Dette for at kunne holde styr på hvem der er medlemmer af 
foreningen, og for at kunne føre statistik på medlemsantal, og for at medlemmerne 
skal kunne komme i kontakt med hinanden. Disse medlemslister er ikke offentlige 
tilgængelige, og skal derfor opbevares sikkert og fortroligt.  
 
Kun formanden i de enkelte centre og grupper skal have kendskab til den fulde 
medlemsoptegnelse.  
Eksempelvis kan medlemmer bede om at få udeladt oplysninger på den interne 
medlemsliste, såsom telefonnummer, adresse, e-mailadresse o.l., derved kan 
udelades på den medlemsliste der rundsendes til medlemmerne.  
Det påhviler center/gruppe formanden at være ansvarlig for, at reglerne for en sikker 
og etisk omgang med persondata overholdes, og derfor forventes det at formanden 
inden rundsending af medlemslister, direkte har aftale om, hvilke persondata der 
deles på medlemslisten.  
 
Ved et medlems utræden af SSIO Danmark påhviler det formanden for det enkelte 
center eller gruppe straks at få slettet alle persondata, der må være registreret på den 
person der udtræder, og derefter sende en opdateret medlemsoptegnelse til 
Landsformanden. 
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Alle personer der ønsker at stå på en e-mail liste kan uanset medlemskab eller tilknytning, 
lade sig opskrive for at modtage nyheder, kalendere og anden information fra 
Landsforeningen og tilsluttede centre og gruppe. - Enhver der ikke længere ønsker at stå 
på listen, slettes straks. - Kun personer der udtrykkeligt og direkte har givet tilsagn om at 
stå på en sådan liste, vil oprettes/forblive på listen. 
 

Persondata opbevaret af Dansk Sathya Sai Baba Forlag 
Forlaget opbevarer kun kortvarigt persondata på kunder. Så snart en varer er betalt og 
afsendt, slettes alle personoplysninger der måtte være Forlaget i hænde. Dog undtaget 
oplysninger der via gældende lovgivning kræves opbevaret, og kun så længe oplysninger 
kræves gemt. 
Kun Landsformanden og lederen for forlaget, samt en udpeget kasserer/bogholder har 
adgang til disse personoplysninger der vedrører Dansk Sathya Sai Baba Forlag. 
 
Alle personer der ønsker at stå på Forlagets e-mail liste kan uanset medlemskab eller 
tilknytning, lade sig opskrive på for at modtage nyheder og anden information fra Forlaget. 
- Enhver der ikke ønsker at stå på denne liste, slettes straks. - Kun personer der 
udtrykkeligt og direkte har givet tilsagn om stå på en sådan liste må oprettes.     
Det påhviler Forlagslederen at have ansvar for at personer slettes, straks de ikke længere 
ønsker at få nyheder, tilbud o.a. 
 
   
Indhentning og opbevaring af særlige persondata. 
 
I SSIO Danmark opbevares der CPR-numre på alle donorer, der ønsker at få deres bidrag 
til foreningen registreret med skattefordel. 
Kun Landsforeningens kasserer, Landsformanden og Næstformanden har adgang til disse 
oplysninger. Alle sådanne meget personlige persondata behandles fortroligt og opbevares 
kun på kasserens computer, som skal være sikret med diverse password. 
CPR-numre opbevares kun så længe at lovgivningen kræver det, og slettes, så snart en 
bidragyder ikke længere ønsker at få fradrag for sine bidrag, eller når der ikke længer 
foregår indbetalinger. 
 
CPR persondata modtaget i SSIO må alene videregives til myndighederne, efter 
gældende lovgivning. 
 

Videregivelse af oplysninger, generelt 
Ingen registrering og videregivelse af persondata, udover i de ovennævnte forhold er 
tilladt. 
 
Landsorganisationen deler på ingen måde personoplysninger med SSIO International, 
andet end ved overordnede generelle termer og statistik, der således på ingen måde kan 
identificere medlemmers konkrete persondata.   
__ 
 
Revideret 11/12 2018. 
 
Jonas Thranov - Landsformand Sathya Sai International Organisation Danmark. 
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