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Privatlivspolitik – Medlemmer af folkekirken 
 
 
 

Viborg Stiftsadministration behandler personoplysninger om dig, hvis du er medlem af folkekirken, 
og du bor inden for stiftets geografiske område. 

 

I denne sammenhæng skal vi efter persondatalovgivningen give dig en række oplysninger om, 
hvordan vi behandler dine oplysninger. 
 
Vi er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Vi kan kontaktes via mail kmvib@km.dk 
eller på tlf. 86620911. 
 
Hvilke oplysninger behandles der? 
Der bliver behandlet almindelige oplysninger om dig, så som navn, adresse, telefonnummer og 
adresse.  
 
Der bliver i sagens natur også behandlet den følsomme oplysning, at du er medlem af folkekirken. 
 
Hvad er formålet med behandlingen af oplysningerne? 
Der er forskellige formål med behandlingen af oplysningerne om dig: 
 

 at administrere dit forhold som medlem af folkekirken og opfylde vores forpligtelser over for 

dig 

 at leve op til relevant lovgivning på området 

 at opbevare oplysninger om dig i dokumentationsøjemed 

 at muliggøre og gennemføre din evt. deltagelse i vores arrangementer, aktiviteter og kirkelige 

ritualer (medlemspleje) 

 at holde dig orienteret om vores forhold og aktiviteter (medlemspleje) 

 
Hvad er det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne? 
Som udgangspunkt er det ulovligt at behandle personoplysninger, medmindre man har et retligt 
grundlag for behandlingen. 
 
Vi benytter følgende retlige grundlag. 
 
Det primære retsgrundlag er, at vores behandlinger af oplysninger om vores medlemmer falder 
inden for vores myndighedsområde som en folkekirkelig institution, jf. persondataforordningens art. 
6, stk. 1, litra e. 
 
Retsgrundlaget for behandlingen kan desuden være en aftale mellem dig og os, eksempelvis en 
aftale om deltagelse i et af vores arrangementer, hvilket naturligt indebærer behandling af 
oplysninger om dig, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b. 
 
Det retlige grundlag kan dog også være, at behandlingen følger af lov, jf. persondataforordningens 
art. 6, stk. 1, litra c. 
 

mailto:kmvib@km.dk
mailto:kmvib@km.dk


2 

 

For behandlingen af den følsomme oplysning, at du er medlem af folkekirken, er det retlige 
grundlag, at behandlingen af oplysningen foretages som led i vores legitime aktiviteter som et 
organ, der ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis sigte er religiøst, jf. persondataforordningens 
art. 9, stk. 2, litra d. I visse tilfælde kan behandlingen i stedet være baseret på samtykke, jf. 
persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra a. 
 
Hvornår bliver oplysningerne slettet? 
Det er ikke muligt at sige, præcist hvornår alle oplysninger om dig er slettet. Oplysninger vil som 
udgangspunkt blive slettet, når der ikke længere er pligt til at opbevare oplysningerne efter 
gældende ret, herunder offentlighedsloven og arkivloven. 
 
Efter en evt. udmeldelse af folkekirken vil vi dog ikke bruge dine personoplysninger til 
medlemspleje. 
 
Hvor stammer oplysningerne fra? 
Det er forskelligt, hvor oplysningerne stammer fra. Oplysningerne kan stamme fra  
 

- Dig selv 

- Andre borgere 

- Myndigheder, institutioner og virksomheder 

- Registre, fx Det Centrale Personregister (CPR) 

 
Hvem bliver oplysningerne delt med? 
Oplysningerne bliver som udgangspunkt ikke delt med tredjemand. Efter omstændighederne kan 
oplysningerne, særligt i tilfælde af en retlig konflikt, deles med advokater, revisorer, domstolene, 
offentlige myndigheder, herunder Kirkeministeriet og forsikringsselskaber. Oplysningerne kan også 
deles med andre medlemmer af folkekirken. 
 
Dine rettigheder 
Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret følgende rettigheder over for os: 
 
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, samt en række yderligere 
oplysninger.  
 
Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
 
Ret til sletning 
I 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. 
 
  



Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte 
markedsføring. 
 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt 
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig 
til en anden uden hindring. 
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, 
som du finder på www.datatilsynet.dk. 
 
Klage 
Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive 
klage hos os.  
 
Du kan også klage direkte til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller på 
tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk, hvor du kan finde 
yderligere information om dine rettigheder som registreret. 
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