
1. Vi er de dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
 

Partiforeningerne er dataansvarlige for behandling af de registreredes 

personoplysninger i forbindelse med lokale aktiviteter. 

 

Socialdemokratiet Langeland  
v/formand Henning Pil 

Tevlesøvej 11 

5953 tranekær 

Tlf. 62 59 17 70 mobil 40 10 27 01 

Mail: henning.pil@3f.dk eller henning.pil@post.tele.dk  

 

2. Grundlæggende beslutninger 
 

Bestyrelsen har truffet følgende grundlæggende beslutninger med 

hensyn til behandling af personoplysninger. 

 

2.1 Personoplysninger, behandling og følsomhed 

 

Som led i partiforeningens aktiviteter behandles personoplysninger. 

Foruden behandling af almindelige personoplysninger vil oplysninger af 

følsom karakter jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, herunder 

oplysning om politisk overbevisning, blive behandlet i forlængelse 

heraf. 

 

2.2 Fordeling af dataansvar for personoplysninger i 

medlemssystemet 

 

Partiforeningen og Partikontoret (Socialdemokratiets 

landsorganisation) betragtes hver især som selvstændigt 

dataansvarlige i forbindelse med behandling af personoplysninger for 

Socialdemokratiets medlemmer. 

 

Socialdemokratiet er den politiske landsorganisation, som 

enkeltpersoner og organisationer skal være tilknyttet for at være 

anerkendte som hørende til partiet. 

 

Medlemmer af Socialdemokratiet udøver deres medlemsrettigheder 

gennem en partiforening jf. § 2. Stk. 2 i partiets love. 
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Partikontorets opgaver: 

Partikontoret sørger for drift og udvikling af medlemssystemet, 

kontingentopkrævning samt behandler medlemmernes 

personoplysninger i forbindelse med partiaktiviteter på landsplan, i 

kredse og i regioner. 

Partikontoret har oplysningspligten i forbindelse med egne 

databehandlinger. 

 

Partiforeningens opgaver: 

Partiforeningen behandler medlemmernes personoplysninger i 

forbindelse med lokale partiaktiviteter. Partiforeningen har 

oplysningspligten i forbindelse med egne databehandlinger. 

 

2.3 Udveksling af personoplysninger med partikontoret 

 

Følgende personoplysninger udveksles med partikontoret. 
 

• Medlemsnummer 
• Fornavn 
• Efternavn 

• Titel 
• Fødselsdato / alder 

• Køn  
• Postadresse 

• Telefonnummer 
• E-mailadresse 
• Navn på person til samsending 

• Dødsdato / Dødsdato anmeldt af ”Navn” 
 

 

2.4 Hjemmel til behandling af medlemmers personoplysninger 

 

Til følgende kerneaktiviteter kan partiforeningen 
behandle personoplysninger på baggrund af 

databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d:  

Behandling foretages af en stiftelse, en sammenslutning eller et andet 
organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis sigte er af 

politisk, filosofisk, religiøs eller fagforeningsmæssig art, som led i 
organets legitime aktiviteter og med de fornødne garantier, og på 
betingelse af at behandlingen alene vedrører organets medlemmer, 

tidligere medlemmer eller personer, der på grund af organets formål er 
i regelmæssig kontakt hermed, og at personoplysningerne ikke 

videregives uden for organet uden den registreredes samtykke. 
 



• Velkomst til nye medlemmer 

• Opkrævning af kontingent 

• Invitationer til arrangementer og møder 

• Lokale nyhedsbreve og medlemsblade 

• Medlemsbladet ”Socialdemokraten” 

• Information om politik og politiske udspil 

• Aktiviteter i forbindelse med valg, herunder 

valgkampsdonationer 

• Medlemsundersøgelser 

• Kontakt vedrørende medlemskab, herunder opdatering af 

personoplysninger 

• Opfølgning i forbindelse med kontingentrestance og udmeldelse 

 

OBS! Denne liste kan ikke ændres! 

 


