
GPDR for KFK gjeldende fra 3.4.2019 
 

Kristiansand Filatelistklubbs dataansvar 
 
Vi behandler personopplysninger og har derfor vedtatt disse retningslinjene for klubben, 
som forklarer hvordan vi behandler personopplysninger. 
 
Gjennomgående behandler vi kun personopplysninger til bestemte formål, som er relevante 
og nødvendige for å oppfylle formålet som er opplyst og utfra legitime interesser.  
 

1) Formålet med innhenting av personopplysninger 
Formålet med innhenting av personopplysninger er å fakturere medlemsavgift, egenandeler på 
turer mv. og vederlag for kjøp på klubbens auksjoner og møter, sende invitasjoner til 
medlemmene til møter og andre arrangementer, holde oversikt over, og dokumentere 
medlemstallene til årsmøtet og Norges Filatelistforbund. Videre har klubben behov for å 
utbetale godtgjørelser for utlegg, samt betaling for kjøp av objekter for videresalg og 
utbetaling av auksjonsoppgjør. Klubben markerer også runde år for medlemmene, og deler ut 
premier og utmerkelser for god møtedeltakelse og arbeid for klubben. 
Vi behandler følgende alminnelige personopplysninger opplysninger: 

- Medlemsopplysninger: Registrerings- og kontaktopplysninger, som navn, kjønn, 
adresse, epostadresse, innmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, reskontro og 
kontoopplysninger, møtehistorikk og oversikt over tillitsverv, samt over 
samleområder. 

- Bilder (kun situasjonsbilder tatt i foreningen som avbilder konkret aktivitet eller 
situasjon i klubben, f.eks. fra møter, arrangementer eller turer i regi av klubben). 

Opplysningene som ikke lenger anses relevante vil bli slettet etter utløpet av regnskapsåret. 
KFK vil ikke innhente personopplysninger som kan anses som sensitive personopplysninger: 

- opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse 
- opplysninger om politisk oppfatning 
- opplysninger om religion 
- opplysninger om filosofisk overbevisning 
- opplysninger om fagforeningsmedlemskap 
- genetiske opplysninger 
- biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere noen 

helseopplysninger 
- opplysninger om seksuelle forhold 
- opplysninger om seksuell legning 
- opplysninger om straffedommer 
- opplysninger om lovovertredelser 

 
KFK er medlem av Norges Filatelistforbund, og videresender derfor relevante opplysninger 
til forbundet. I tillegg vil vi kunne videresende opplysninger om deltakelse og resultater i 
forbindelse med utstillingsaktivitet.  
 
 



2) Behandlingsgrunnlag 
Innhentede opplysninger skal bare brukes i den utstrekning det er: 

- nødvendig for å oppfylle en avtale  
- nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt   
- nødvendig for å beskytte vitale interesser   
- nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse  
- nødvendig for å ivareta legitime interesser etter en interesseavveiing 

I tvilstilfelle vil det bli innhentet samtykke fra den enkelte. 
 

3) Om den enkeltes rettigheter 
For å opprettholde medlemskap i klubben eller å benytte seg av klubbens tilbud som kjøper 
på auksjon eller andre arrangementer, så må den enkelte avgi de opplysninger som er 
nødvendige for å oppnå de formål som er angitt. 
 
Den enkeltes rett til innsyn og retting i registrerte opplysninger og kan kreve sletting når 
tilknytningen til klubben opphører og det ikke lenger kan anses nødvendig for det angitte 
formål og/eller behandlingsgrunnlag å oppbevare opplysningene. Innsyn kreves ved å sende 
epost til klubbens adresse eller epostadresse (kfkposten@gmail.com) som fremgår av 
klubbens hjemmeside; www.kfk.no.  
 
Dersom behandlingsgrunnlaget er samtykke, har vedkommende til enhver tid rett til å 
trekke samtykket tilbake. Da skal opplysningene slettes dersom det ikke foreligger annet 
relevant behandlingsgrunnlag. Den enkelte har rett til å klage til Datatilsynet. 
 
Du kan ha følgende særlige rettigheter etter personvernlovgivningen: 

- Rett til å bli opplyst om behandling av dine data 
- Rett til innsyn i egne personopplysninger 
- Rett til å kreve å korrigere opplysninger som er feil 
- Rett til å kreve opplysninger slettet 
- Rett til begrensning av behandling 
- Rett til få utlevert data på et alminnelig anvendt format 
- Rett til innsigelse 

 
Du kan gjøre bruk av dine rettigheter, herunder gjøre innsigelse mot vår behandling av data 
ved å henvende deg til oss på kfkposten@gmail.com. 
 
Hvis du henvender deg til oss med en anmodning om retting eller sletting av dine 
personopplysninger, undersøker vi om betingelsene er oppfylt og gjennomfører i så fall 
endringer eller sletting så hurtig som mulig. 
 
Vi forbeholder oss rett til revidering av retningslinjer for behandling av personopplysninger 
fra tid til annen. Ved endringer vil datoen for retningslinjene bli oppdatert.  
 
De til enhver tid gjeldende retningslinjer vil være tilgjengelig på klubbens hjemmeside. Ved 
vesentlige endringer vil de som berøres få særskilt varsel fra klubben. 
 



Disse retningslinjer er godkjent i Kristiansand Frimerkeklubbs styre den 3.4.2019 
 
 
 


