
SSSSaaaammmmttttyyyykkkkkkkkeeeeeeeerrrrkkkkllllæææærrrriiiinnnngggg    ttttiiiillll    mmmmeeeeddddlllleeeemmmmmmmmeeeerrrrnnnneeee    oooogggg    ffffrrrreeeemmmmoooovvvveeeerrrr    ttttiiiillll    hhhhjjjjeeeemmmmmmmmeeeessssiiiiddddeeeennnn    vvvveeeedddd    iiiinnnnddddmmmmeeeellllddddeeeellllsssseeee....      

Når du melder dig ind i Den danske Præsteforening, accepterer du, at organisationen registrerer dine 
oplysninger. Det gør vi for at kunne varetage dine faglige interesser bedst muligt.  

Det bemærkes, at en række oplysninger kan behandles og i et vist omfang videregives uden samtykke, i 
det omfang dette er nødvendigt for at overholde foreningens eller den registreredes faglige eller 
arbejdsretlige forpligtelser eller rettigheder som fastlagt i lovgivning, overenskomst eller lignende. 

I det omfang du har eller får ansættelse i den danske folkekirke, kan Den danske Præsteforening 
videregive oplysninger til stifterne og Fællesfondens Løncenter om dit medlemskab med videre, 
således at dit kontingent til Den danske Præsteforening automatisk trækkes i din løn.

Ved indmeldelse som studentermedlem accepterer du, at Præsteforeningen videregiver oplysning om 
medlemskab til Præsteforeningens studenterambassadør på dit uddannelsessted

Under dit medlemskab vil dine data blive brugt til internt arbejde og i forbindelse med enkeltsager 
(forhandling, personsager, arbejdsmiljøsager mv). I det omfang det er nødvendigt for at kunne varetage 
dine interesser eller af hensyn til foreningens retlige forpligtelser, vil de nødvendige oplysninger kunne 
videregives til tredjepart – fx i forbindelse med lønforhandlinger. 

Tredjepart kan for eksempel være stiftet, tillidsrepræsentant, forsikringsselskab, SKAT m.fl. 

Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og hovedbestyrelsen accepterer, at organisationen har 
kontaktoplysninger på Den danske Præsteforenings hjemmeside. 

OOOOppppbbbbeeeevvvvaaaarrrriiiinnnngggg    aaaaffff    ddddaaaattttaaaa    
Dine data bliver opbevaret i et medlemsregister og i et dokument- og sagshåndteringssystem, og 
opbevares, så længe det er nødvendigt – dog i indtil 10 år efter udmeldelse eller dødsfald. Oplysningerne 
behandles af organisationens ansatte. Systemerne administreres og vedligeholdes af betroede ansatte i 
sekretariatet samt ved eksterne IT-firmaer med hvem, foreningen har databehandleraftaler. 

UUUUddddmmmmeeeellllddddeeeellllsssseeee    
Ved udmeldelse af organisationen vil dine data kunne blive brugt i anonymiseret form til udarbejdelse af 
statistiske og historiske oplysninger. 

HHHHvvvviiiillllkkkkeeee    rrrreeeettttttttiiiigggghhhheeeeddddeeeerrrr    ggggiiiivvvveeeerrrr    PPPPeeeerrrrssssoooonnnnddddaaaattttaaaaffffoooorrrroooorrrrddddnnnniiiinnnnggggeeeennnn    mmmmiiiigggg    bbbbllllaaaannnnddddtttt    aaaannnnddddeeeetttt????    
• Ret til indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
• Ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
• Som udgangspunkt ret til at få slettet dine oplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i 

databeskyttelsesforordningen, er opfyldt

• Ret til begrænsning af behandling, hvis én af en række betingelser i databeskyttelsesforordningen er 

opfyldt

LLLLoooovvvvggggrrrruuuunnnnddddllllaaaaggggeeeetttt::::  

Europaparlamentets og Rådets forordning (EU- persondataforordning 2016/679 af 27. april 2016)



Jeg bekræfter hermed, at: 

• Jeg er indforstået med, at de nævnte dataansvarlige behandler de nævnte personoplysninger om 
mig,

• Jeg er indforstået med at oplysningerne kan videregives som anført ovenfor, herunder at 
oplysninger om mit medlemskab videregives til stiftet med henblik på kontingenttræk

• Jeg er gjort opmærksom på at jeg kan klage over behandlingen af personoplysningerne til 
Datatilsynet,

• Jeg er gjort opmærksom på, at jeg til enhver tid kan vælge at betale mit kontingent på anden vis og 
dermed tilbagekalde samtykke til, at dette sker via lønnen.

• Jeg er indforstået med, at det er frivilligt at godkende denne samtykkeerklæring.

Den danske Præsteforening kan kun i yderst begrænset omfang behandle mine sager samt mit 
kontingent kan ikke blive trukket via min løn, hvis jeg ikke godkender erklæringen. 

Accept:




