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Ansvarlighed og datas karakter 
KPI med CVR-nummer er ansvarlig for opfyldelse af persondataforordningen. 
  De personoplysninger, som KPI administrerer, er følgende: 

 KPIs medlemmer (KPI har navn, adresse og evt. e-mailadresse).  
 KPIs gavegivere (KPI har personnummer, navn, adresse, evt. e-mailadresse og 

telefonnummer samt for procent-gavebrevsgivere vedkommende kopier af deres 
årsopgørelser). 

 Kunder, der køber KPIs produkter, så som hæfter og pjecer. (KPI har navn, adresse og evt. 
e-mailadresse). 

 KPIs ansatte, bestyrelsesmedlemmer, projektansatte og foredragsholdere, samt tidligere 
ditto. (KPI har personnummer, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og 
bankkontooplysninger). 

KPI hverken indsamler eller har personfølsomme oplysninger om race eller etnisk oprindelse, 
politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt 
behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk 
person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller 
seksuelle orientering. (Artikel 9). 
 
Medlemmer, gavegivere og kunder 
Medlemmer, gavegivere og kunder har ret til: 

 uopfordret at få diverse oplysninger om KPIs behandling af personoplysninger (dét er sket i 
Nyhedsbrev nr. 1, februar 2018), 

 på opfordring at få indsigt i hvilke oplysninger, der behandles af KPI, 
 at få urigtige oplysninger berigtiget, 
 at få slettet oplysninger, 
 ”blokering” i en periode / begrænsning af behandling. 

Data på medlemmer slettes ved udmeldelse. Relevante data på gavegivere og kunder opbevares i 
fem år plus indeværende, hvorefter de slettes. 
  Et ny-indmeldt personligt medlem modtager velkomstbrev, som – ud over relevante 
Nyhedsbreve – indeholder oplysninger om, at vedkommende ved sin indmeldelse i KPI har givet 
samtykke til, at KPI: 
 - tilsender de ca. fire årlige nyhedsbreve pr. post eller e-mail 
 - opbevarer vedkommendes navn, adresse og e-mail-adresse indtil udmeldelse. 
Formålet med opbevarelse og ajourføring af medlemmernes navne samt post- og e-mailadresse er 
at kunne tilsende dem medlemsblad, medlemsopkrævning, indkaldelse til generalforsamling etc. 
  Ved udmeldelse får vedkommende bekræftelse på sin udmelding samt oplysning om, at data 
bliver slettet i forbindelse med udmeldelsen. 
  KPIs medlemsliste er ikke offentlig og må ikke deles med andre medlemmer. KPIs bestyrelse kan 
af relevante grunde se KPIs medlemsliste. 



  Deltagerlister (fx til KPIs kurser og generalforsamling), der ikke må indeholde personfølsomme 
oplysninger eller personnumre, må deles med de involverede deltagere. 
 
Ansatte, bestyrelsesmedlemmer og lign. 
De ansatte på kontoret, de ansatte konsulenter, foredragsholdere og bestyrelsesmedlemmer skal 
give skriftligt samtykke til, at deres foto, private e-mail-adresse og telefonnummer ligger på KPIs 
hjemmeside og – evt. – fremgår af KPIs Nyhedsbrev. Dette er sket i efteråret 2017. Dokumentation 
findes på KPIs kontor. 
  De nævnte personer har til enhver tid ret til at tilbagekalde deres samtykke.  
  Personoplysninger på bestyrelsesmedlemmer slettes, når de ikke længere sidder i bestyrelsen, 
men aht. historien kan KPI opbevare deres navn, funktion og funktionsperiode i bestyrelsen. 
  Relevante oplysninger om tidligere ansatte gemmes i fem år, hvorefter de slettes. (Dog kun så 
længe, personen lever.) 
 
Behandlingssikkerhed, kontorets computere, herunder PC-sikkerhed 
KPI opfylder artikel 32: ”Under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementerings-
omkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt 
risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettig-
heder gennemfører KPI passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et 
sikkerheds-niveau, der passer til disse risici, herunder bl.a. alt efter hvad der er relevant”. 
  KPIs daglige leder har adgang til regnskabsføreren PC, men ikke modsat. 
  Cirka en gang om ugen laves der sikkerhedskopi af begge PC’eres dokumenter. Disse 
sikkerhedskopier ligger på Johannesskolens server, der er sikret efter forskriften. 
 
Cookies 
KPIs anvendelse af cookies på kpi.dk, katekismusinspiration.dk og godforkyndelse.dk er behørigt 
oplyst til brugerne af hjemmesiderne. Dokumentation findes på KPIs kontor. 
  KPI anvender kun tekniske cookies og statistikcookies. 
 
E-mail-forbindelse og forsendelses-policy 
På KPIs nuværende – ikke-sikre – e-mailforbindelse må der sendes oplysninger om navn, adresse, 
telefonnummer og e-mail-adresse, men ikke CPR-numre. 
  Gavekvitteringer, der udsendes i januar, indeholder ikke CPR-numre. 
  Bestyrelsesreferater – uden personfølsomme oplysninger – må sendes pr. e-mail. 
  E-mails slettes, når de er mere end to år gamle. Indgående e-mails med personfølsomme data 
samt personnumre slettes samme dag, som de er modtaget. 
 
Opbevaring af data på computer og i papirarkiv 
Indmeldelser pr. e-mail (printet på papir) eller ”sedler” opbevares i fem år plus indeværende, 
hvorefter de makuleres. 
  Oplysninger i forbindelse med tilmelding til Nets/Betalingsservice makuleres, så snart 
oplysningerne er anvendt. 
  Oplysninger af historisk interesse kan gemmes i mere end fem år; men det sker i så fald på et 
sikkert sted, evt. på en ekstern harddisk, der ikke er tilsluttet internettet. 



  Regnskabsmæssige oplysninger samt andre oplysninger, der fx skal kunne benyttes som 
dokumentation i forhold til fx SKAT, gemmes i fem år plus indeværende år, hvorefter de makuleres 
eller slettes på harddisk. 
 
Anmeldelse af brud på sikkerheden 
Anmeldelse finder sted så vidt muligt i løbet af 72 timer til Datatilsynet samt berørte personer, 
institutioner etc., dersom data er blevet hændelig eller ulovlig tilintetgjort, tabt, ændret, 
uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret 
eller på anden måde behandlet. 
 
Databehandler-aftaler 
Der er indgået databehandler-aftaler med: 

 SKAT 
 NETS 
 Danske Bank 
 I.T. Relation 

   
Dropboks etc. 
KPIs gamle Dropboks er blevet tømt for alle dokumenter med personlige oplysninger. Der arbejdes 
pt. på at finde en alternativ løsning. 
 
Diverse 
KPI har ikke lokalafdelinger, varetager og administrerer ikke data på børn, og har ikke aktiviteter i 
andre lande. 


