Underretning om valgbestyrelsens behandling af
dine personoplysninger, jf. artikel 13 i
databeskyttelsesforordningen
Når du stemmer og/- eller stiller op til menighedsrådsvalget behandler valgbestyrelsen oplysninger
om dig.
Oplysningerne indhenter valgbestyrelsen i form af den valgliste, som Kirkeministeriet leverer til
valgbestyrelsen, og som udtrækkes fra CPR-registret. Oplysningerne indhentes, når du giver en person
fuldmagt til at stemme på dine vegne eller til at opstille dig som kandidat til menighedsrådet, eller ved
den samtykkeerklæring, du skal afgive, såfremt du stiller op til valget.
Oplysningerne om dig opbevares indtil det tidspunkt, hvor valget er endeligt afsluttet. Hvis du stiller
op til menighedsrådet, skal du være opmærksom på, at oplysningerne opbevares i opgørelsen af
valgets resultat, som arkiveres i menighedsrådets arkiv.
Oplysninger om den person, du giver fuldmagt til opbevares på samme måde, indtil valget er endeligt
afsluttet.
I det følgende gives de oplysninger, som følger af artikel 13 i databeskyttelsesforordningen:

1. Vi er de dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Vi er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig.
Kontaktoplysninger for valgbestyrelsen i dit menighedsråd finder du her på sogn.dk.
Gå til forsiden af sogn.dk og søg dit menighedsråd eller sogn. På sognets side skal du vælge
menupunktet: Menighedsrådet.
I den viste liste finder du navnet på det medlem af menighedsrådet, der er valgt som formand for
valgbestyrelsen. Formanden for valgbestyrelsen kan kontaktes pr. e-mail til menighedsrådets officielle
postadresse eller pr. alm. brev.
2. Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at
kontakte os.
Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
Pr. e-mail: databeskyttelsesraad(at)km.dk
Pr. telefon: 33 92 33 90
Pr. brev: Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K, Att.:
Databeskyttelsesrådgiveren.
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3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Når du opstiller som kandidat eller som stedfortræder til menighedsrådsvalget, er stiller for en
kandidatliste ved et evt. afstemningsvalg eller deltager som vælger, behandler vi dine
personoplysninger for at sikre, at du som opstillet kandidat, stiller eller som vælger opfylder
betingelserne for valgret og valgbarhed, jf. §§ 2 og 4 i cirkulære om valgret og valgbarhed.
Hvis du har fuldmagt til at opstille en person som kandidat eller til at afgive stemme på vegne af en
vælger på valgforsamlingen, behandler vi dine personoplysninger, når vi registrerer din fuldmagt.
4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler oplysninger om dit navn, CPR-nr., adresse, tlf.nr. og e-mail.
5. Modtagere eller kategorier af modtagere af dine personoplysninger
I Valgsystemet registreres, navn, adresse og CPR-nr. på de opstillede kandidater og de opstillede
stedfortrædere samt på stillerne for kandidatlister ved afstemningsvalg jf. cirkulære om valg til
menighedsråd, konstituering og kassation af valgmateriale m.v. §§ 1, 5 og 6 samt § 12 i cirkulære om
afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. Desuden registres det i Valgsystemet, hvem der blev valgt
til menighedsrådet, og hvem der blev stedfortrædere.
I Valgsystemet registreres ligeledes personoplysninger om vælgere og fuldmagtshavere, jf. §§ 16, 21 og
27 i cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling og § 72 i cirkulære om afstemningsvalg ved
valg til menighedsråd.
Valgbestyrelsens formand har automatisk adgang til Valgsystemet. Valgbestyrelsens formand eller en
person, der er bemyndiget hertil af valgbestyrelsen, varetager i udgangspunktet alle
indtastningsopgaver i forbindelse med valget. Valgbestyrelsen kan også vælge at lade
stiftsadministrationen varetage indtastningsopgaverne, jf. § 8 i cirkulære om orienteringsmøde og
valgforsamling.
Såfremt du bliver valgt til menighedsrådet vil dit navn og adresse blive offentliggjort på Sogn.dk ved
funktionsperiodens start, dvs. første søndag i advent, i forbindelse med offentliggørelsen af
menighedsrådets sammensætning, jf. § 14 i cirkulære om indberetning om valg til menighedsråd,
konstituering og kassation af valgmateriale m.v. Adresser, som i CPR-registret er markeret som
beskyttede adresser, oplyses ikke.
Vi kan – og har i nogle tilfælde pligt til at - videregive dine oplysninger til andre offentlige
myndigheder f.eks. Kirkeministeriet (eller et andet ressortministerium), Folketingets Ombudsmand og
øvrige parter i den sag du retter henvendelse i, eller andre med henblik på behandling af din
henvendelse. Du vil normalt modtage en underretning, hvis valgbestyrelsen videregiver din
henvendelse til andre.
Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, vil den
blive behandlet efter reglerne i forvaltningsloven eller offentlighedsloven.
Oplysninger om menighedsrådets medlemmer (navn, CPR-nr. og adresse) bliver overført til et register
over reelle ejere, der administreres af Erhvervsstyrelsen i henhold til lov om indførelse af register over
reelle ejere.
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Vi videregiver oplysninger til Landsforeningen af Menighedsråd om, hvem der er valgt til
menighedsrådet. Dit CPR-nr. videregives dog ikke.
6. Opbevaring af dine personoplysninger
Når du opstiller som kandidat eller stedfortræder indgår dine oplysninger i beslutningsprotokollen,
som er en del af menighedsrådets arkiv. Oplysningerne opbevares i Valgsystemet indtil næste
menighedsrådsvalg er gennemført.
Blanketterne med 1) dit samtykke til opstilling som kandidat til valgforsamlingen, 2) dit samtykke til
opstilling som kandidat til afstemningsvalg, 3) fuldmagt til opstilling som kandidat på
valgforsamlingen, 4) fuldmagt til afstemning på valgforsamlingen og 5) kandidatlisten til
afstemningsvalg vil blive makuleret efter valget, jf. § 20, stk. 2 og 3, i cirkulære om indberetning om
valg til menighedsråd, konstituering og kassation af valgmateriale m.v.
Tilsvarende gælder valglisten (både i Valgsystemet og evt. papirkopier) samt registreringen af
stillerne og fuldmagtshavere i Valgsystemet.
Det betyder, at alle oplysninger undtagen beslutningsprotokollen slettes efter valget.
7. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere
oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset
fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende
eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den
sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.
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Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod valgbestyrelsens ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på
dette link https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf
8. Mulighed for at klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du kan finde kontaktoplysningerne på Datatilsynets egen hjemmeside:
www.datatilsynet.dk.
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