5 Mai 2017

MinSide for Båtforeninger
Personvern, og det nye EU-baserte lovverket (GDPR) blir operativ 25 Mai 2018
Med det nye EU-personvern-lovverket operativt fra mai 2018, så vil det å bryte den nye
personvern-loven kunne bli en svært dyr affære for en båtforening! Det er derfor viktig at
alle i «styre og stell» i en båtforening kjenner til hvordan man skal håndtere
personopplysninger. Enkelt kan det beskrives slik: Man kan ikke dele personopplysninger
(navn, adresse, mobil-nr, e-post) med noen andre enn de i administrasjonen i en
båtforening, uten å ha godkjenning fra personen, men det er noen unntak!
- Ved innmelding av en ny båtforening i KNBF: Når en forening melder seg inn i KNBF, så
skal saken ha vært oppe i generalforsamlingen og saksliste for møtet må ha blitt sendt ut til
alle medlemmer i god tid før møtet. Datatilsynet presiserer at det er viktig at det
framkommer av saksdokumentet at personopplysninger vil bli delt med KNBF ved en
eventuell innmelding i KNBF, slik at personer som ikke ønsker at deres personopplysninger
blir delt, kan reservere seg.
- Når nye medlemmer av båtforeningen blir meldt inn som nye kollektive medlemmer i
KNBF: Når en båtforening, som allerede er KNBF-medlem, får inn et nytt medlem i sin
forening, så må båtforeningene justere teksten (hvis det allerede ikke er gjort) i sin
«medlems-kontrakt», slik at det fremgår at det nye medlemmet aksepterer at foreningen
deler personopplysninger (navn, adresse, mobil og epost) med KNBF og med medlemmene i
egen forening (hvis dette gjøres i dag). Det er viktig at personen har valgmulighet til å kunne
reservere seg mot deling av personopplysning.
Slik registrerer man en person som har reservert seg på MinSide for Båtforeninger:
Ved å registrere et medlem, med adresse, epost og telefon-nummer på MinSide for
Båtforeninger, så deler båtforeningen pr definisjon personopplysninger med KNBF. Hvis et
medlem i båtforeningen ønsker å reservere seg mot deling av sine personopplysninger, kan
båtforeningen, uten å bryte loven, registrere kun fornavn og etternavn på MinSide for
Båtforeninger. På denne måten får man registrert et medlem som har reservert seg, og man
får delt ut KNBF-medlemsnummer til vedkommende.

Du finner nærmere informasjon om det nye regelverket på denne siden:
https://www.datatilsynet.no/Regelverk/EUs-personvernforordning/

