
Persondataforordningen for Radio Ringkøbing Fonden 
 

1. Dataanalyse - Hvilke data er der. 
i. Radio Ringkøbing Fonden har ikke selv data.  
ii. Brugere af huset har data liggende på Fondens udstyr. 

b. Radio Ringkøbing Fonden ejer. 
i. Bygning Reberbanen 51, 6950 Ringkøbing og alt udstyr og inventar der 

bruges. 
ii. Alle data, som husets brugere benytter, ligger på Fondens udstyr. 

1. Brugerne foretager selv backup af data. 
2. Fonden har ingen adgang til disse data. 

iii. Fonden ejer hjemmesiden radioringkobing.dk, hvor der bl.a. ligger billeder af 
de personer, som har gæstet radioerne. 

1. Disse personer er alle uden undtagelse spurgt mundtlig om deres 
billede må komme på hjemmesiden. 

2. Alle som vises med billede har accepteret mundtlig. 
iv. Ejer alle e-mailadresser der slutter på @radioringkobing.dk. 

1. Husets brugere håndterer selv disse mails. 
v. Ejer sms servicen på 4242 0321, hvor lyttere kan sende kommentarer til 

studieværterne. 
1. Husets brugere håndterer selv disse sms’s. 

vi. Servere. 
1. Novel 3.12 server hvor Plade Program og tilhørende database ligger. 

a. Plade Programmet er installeret på alle arbejdscomputere på 
Reberbanen 51. 

b. Plade Programmet håndterer afvikling af lokalradioernes 
opgaver: 

i. Arkivering af musik og båndede udsendelser. 
ii. Afspilning af musik. 
iii. Afspilning af jingler. 
iv. Planlægning af udsendelser og jingler. 
v. Afvikling af radiobingo. 
vi. Kontrol af om deltagere er medlem eller ej. 
vii. Håndtering af sponsor kunder. 
viii. M.m. 

2. WesternDigital NAS server hvor alle mp3 filer, billeder, pdf filer, 
fælles dokumenter m.m. ligger. 

 
 

2. Dataminimering – Sletning af overflødige data. 
a. Radio Ringkøbing Fonden har ingen adgang til de data der bruges i Reberbanen 51. 

 
3. Procedure for indsigtsbegæring. 

a. Radio Ringkøbing Fonden har ingen adgang til de data der bruges i Reberbanen 51. 
  

4. Procedure for sletning af persondata uden begæring. 
a. Se punkt 2. 



 
5. Procedure for sletning af persondata efter begæring. 

a. Radio Ringkøbing Fonden har ingen adgang til de data der bruges i Reberbanen 51. 
 

6. Procedure for sikkerhedsbrud og hændelig tab af data. 
a. Bygning er udstyret med indbrudsalarm. 
b. Samtlige medarbejdere i huset har adgang til ovennævnte data, og har fået besked på 

at disse data ikke må forlade adressen. 
c. Enhver med et stykke papir og en blyant kan kopiere og misbruge disse data.  

Det kan ikke lade sig gøre at beskytte sig mod det. 
 

7. Databehandleraftaler. 
a. Radio Ringkøbing Fonden har databehandler aftaler med nedenstående. 

Bilag findes i Radio Ringkøbing Fondens forretningsorden. 
i. Stadel.dk (Sms).   
ii. Snhosting.dk (E-mails).   
iii. Landbobanken.   
iv. Google   

 
8. Politik for persondatabehandling. 

a. Radio Ringkøbing Fonden har i tilknytning til EU’s Persondataforordning, 
gennemført de nødvendige analyser af persondata, indgået de fornødne 
databehandleraftaler samt udarbejdet nødvendige procedurer for virksomhedens 
behandling af persondata. 

b. Virksomhedens nuværende medarbejdere har modtaget den oplæring og instruktion, 
der skønnes nødvendig for, at virksomheden kan leve op til sine forpligtelser under 
Persondataforordningen. 

c. Virksomheden har i forbindelse med den nævnte analyse foretaget en vurdering af 
sikkerhedsniveauet og foretaget de ændringer, som virksomheden har skønnet 
nødvendige for at leve op til Persondataforordningens standarder herfor. 

d. Virksomheden vil til enhver tid efterleve Persondataforordningens regler, og 
herunder foretage nødvendig opdatering og revision af gældende procedurer i det 
omfang eksterne eller interne omstændigheder tilsiger dette. 

e. Interne omstændigheder vil eksempelvis kunne opstå ved udskiftning eller ændringer 
i ledelsens sammensætning, med deraf følgende ændringer af ansvarlige for de 
særskilte procedurer, ved fremtidig indgåelse af databehandleraftaler, eller ved 
nyansættelser. 

f. Eksterne omstændigheder vil særligt kunne opstå ved lovændringer eller ved 
etablering af andre former for databehandling end kendte på nuværende tidspunkt, 
eller ved behandling af persondata på andre platforme end de anvendte på 
tidspunktet for den oprindelige dataanalyse. 

g. Såfremt interne eller eksterne omstændigheder indebærer behov for oplæring eller 
træning vil dette finde sted i det fornødne omfang. 

h. Opdatering og revision finder derudover sted én gang om året, og der føres en 
særskilt protokol om alle ændringer og/eller tilpasninger. 

i. Foreningen har udpeget Anton Andersen som overordnet ansvarlig for foreningens 
behandling af persondata, og har oplyst Datatilsynet herom. 

 



Oprettet 22. maj 2018. 
Ajourført 7. januar 2020. 
 


