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Medlemskab 

Navn:  ______________________________________________________________________________ 

 

Adresse & postnurmmer:_______________________________________________________________ 

 

☐  Jeg bekræfter, at jeg er medlem af Bethelkirkens Baptistmenighed 

☐  Jeg er ikke medlem af Bethelkirkens Baptistmenighed, men ønsker at deltage i fællesskabet 

☐  Jeg er også frivillig medarbejder i en eller flere arbejdsgrene i Bethelkirkens Baptistmenighed 

Oplysning om dataregistrering og behandling 

Bethelkirkens Baptistmenighed (CVR 61958215) har registreret og opbevarer nedennævnte personoplys-

ninger om dig (Du behøver ikke udfylde noget. Oplysningerne fremgår allerede af Bethelkirkens medlems-

register eller andre registreringer):   

Fulde navn 

Fødselsdato (CPR-nummer, hvis der ønskes mulighed for skattefradrag jf. Ligningslovens §8A og §12A) 

Postadresse 

Telefonnummer (-numre, hvis flere) 

E-mailadresse(r) 

Civilstand og bryllupsdato samt ægtefælles navn, hvis denne er medlem eller har underskrevet Samtykkeer-

klæring 

Børns navne og fødselsdage (kun indtil børnene er myndige) 

Optagelsesdato og registrering af om optagelse er sket ved dåb, tilflytning (evt. hvorfra) eller på bekendelse 

Ved behandling af data forstås: 

almindelig medlemsregistrering, oplysning om navn og kontaktinformation i menighedens årsberetning 

(gælder kun medlemmer), udfærdigelse af lister og oversigter til menighedens arbejde (f.eks. deltagerli-

ster), navns nævnelse i forbindelse med kirkelige arrangementer, anvendelse af situationsfoto fra begiven-

heder i menigheden på menighedens webside, sociale medier mv. (med mindre andet er specifikt oplyst).   

Jeg giver samtykke til, at 

- mit navn og min adresse videregives til Baptistkirken i Danmark til brug for distribution af bladet ”bap-

tist.dk” eller lignende udgivelser 

Udvidet samtykke (gælder kun for frivillige medarbejdere) 

Jeg har oplyst, at jeg er frivillig medarbejder ved en eller flere arbejdsgrene i Bethelkirkens Baptistmenig-

hed, hvorfor jeg giver samtykke til, at  

(fortsættes side 2) 
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- Portrætfoto må anvendes i Bethelkirkens Baptistmenigheds trykte udgivelser, på websider og i 

sociale medier 

- Relevante kontaktinformationer (typisk kun navn, telefon og e-mail) må oplyses i Bethelkirkens 

Baptistmenigheds trykte udgivelser, på websider og i sociale medier 

Som frivillig medarbejder ved en eller flere arbejdsgrene i Bethelkirkens Baptistmenighed forpligter jeg mig 

til at kun at behandle data i overensstemmelse med de instruktioner og vejledninger, der er udarbejdet og i 

overensstemmelse med de databehandleraftaler, der er indgået. 

Forbehold 

Jeg kan til enhver tid rette kontakt til menighedsrådet ved Bethelkirkens Baptistmenighed med anmodning 

om at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af mine personoplysninger. 

Derudover kan jeg anmode om indsigt i de personoplysninger Bethelkirkens Baptistmenighed har om mig, 

gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, der er 

urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen. 

Erklæring 

Jeg bekræfter ved min underskrift på denne erklæring, at jeg: 

- er indforstået med, at Bethelkirkens Baptistmenighed behandler de nævnte personoplysninger om 

mig som beskrevet ovenfor og i overensstemmelse med den offentliggjorte privatlivspolitik 

- er oplyst om, at Bethelkirkens Baptistmenighed ikke videregiver mine personoplysninger til tredje-

part uden yderligere samtykke (med mindre tredjepart er myndighed med legitim ret til at kræve 

data udleveret) 

- er gjort opmærksom på, at jeg kan klage over behandlingen af mine personoplysninger til Datatilsy-

net, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk 

- er indforstået med, at det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring  

- til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke – til et eller flere punkter – med den konsekvens at Bet-

helkirkens Baptistmenighed skal slette de ønskede oplysninger. Det samme gælder ved udmeldelse. 

- har fået oplyst, at Bethelkirkens Baptistmenighed i kraft af godkendelse jf. ligningslovens §8A og 

§12A, stk. 3 har pligt til at opretholde et simpelt medlemsregister.  

- har jeg fået oplyst, at manglende samtykke kan medføre, at Bethelkirkens Baptistmenighed ikke 

kan kontakte mig yderligere om menighedens aktiviteter. 

 

_____________________________________________ 

Sted & Dato/måned/årstal 

 

_____________________________________________ 

Underskrift 


