
 
 

INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES 

 

CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES 

NATIONAL COMMITTEE OF DENMARK                                                                COMITÉ DU DANEMARK 

 

  DEN DANSKE NATIONALKOMITÉ 
                                                                

c/o Rønnow Arkitekter A/S  

Ny Kongensgade 9, 2., 1472 Copenhagen K 

Telefon +45 59 44 32 00 

icomos@ra.dk 

 

Nye regler om persondatabeskyttelse 

 

 

Som følge af ikrafttræden af Persondataforordningen har ICOMOS’ Danske Natio-

nalkomité opdateret sin persondatapolitik beskrevet nedenfor og som også kan læses 

på ICOMOS DK’s hjemmeside. 

 

 

ICOMOS Danmark er den danske nationalkomité under International Council on 

Monuments and Sites - en verdensomspændende organisation, hvis medlemmer ar-

bejder professionelt for bevaring af kultur- og naturarven, hvad angår bygninger,  

historiske byer, kulturlandskaber og arkæologiske monumenter. ICOMOS fungerer 

som UNESCO’s ekspertorgan i spørgsmål inden for bevaring af kulturmiljøer i for-

hold til Verdensarvskonventionen. 

For at kunne realisere den danske Komités del i ovennævnte formål har Komiteen 

brug for at modtage og behandle personoplysninger for sine medlemmer til brug for 

kommunikation, arrangementer og møder, udsendelse af information mv. 

  

Medlemmer af Komiteen samtykker derfor ved sit medlemskab til at Komiteen be-

handler og opbevarer personoplysninger i form af medlemmets navn, adresse, tele-

fonnummer samt e-mailadresse, såvel privat som arbejdsmæssigt. Derudover behand-

ler Komiteen også oplysninger om fødselsdato, indmeldelsesår og evt. restancer af 

f.eks. medlemsafgift, konferenceafgift el. lign. 

 

Personoplysningerne opbevares af Komiteens dataansvarlige på forsvarlig måde, og 

er alene tilgængelige for bestyrelsens medlemmer til brug for ICOMOS’ danske Na-

tionalkomités arbejde med at realisere sit formål. 

 

Det gøres særligt opmærksom på, at ovennævnte oplysninger nødvendigvis skal vide-

re til ICOMOS Internationals europæiske database ved det europæiske hovedkontor i 

Paris. Alle medlemmer har adgang til egne oplysninger i denne database. 

Se ICOMOS org’s hjemmeside. 

 

Ethvert medlem kan anmode om at få udleveret, korrigeret eller slettet de opbevarede 

personoplysninger. Der gøres i den forbindelse dog opmærksom på, at en sletning 

sidestilles med en udmeldelse. 
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Komiteen foretager periodisk sletning af medlemmers personoplysninger, typisk ved 

manglende betaling af medlemskontingent. 

 

Vedrørende fotos gør Komiteen opmærksom på, at der til møder og arrangementer 

kan blive taget fotos, og at disse kan blive anvendt i Komiteens evt. publikationer, på 

Komiteens hjemmeside eller på sociale medier i overensstemmelse med Datatilsynets 

retningslinjer. 

 

Dataansvarlig i ICOMOS Den Danske Nationalkomité er Komiteens sekretær,  

Carola Resch. 

 

Klage over behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, se 

www.datatilsynet.dk 

 
 

 

http://www.datatilsynet.dk/

