
Elstrup/Elstrupskov Landsbylaug er inspireret af meddelelsen til medlemmer i 

Coop og brugsforeningerne. De modtager nedenstående meddelelse, og det er 

den måde, de som forening har forholdt os til persondataloven på: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Kære formænd og bestyrelsesmedlemmer i Coop og brugsforeninger 

Lovgivningen om behandling af persondata bliver skærpet d. 25. maj 2018. Vi skriver til jer for 

at gøre jer opmærksom på den nye lovgivning og informere om, hvor I kan finde relevant 

viden og blive klædt på til at passe godt på persondata.  

Lidt populært sagt skal vi sammen som medarbejdere og medlemsvalgte i Coop indrette os 

efter en række nye ”hygiejneregler” på dataområdet. Den nye lovgivning er en god anledning 

til, at jeres bestyrelse kan tage en dialog med butikkens ledelse om behandling af persondata.  

Hvad betyder de nye regler for jeres bestyrelse? 

Coop er en af Danmarks største virksomheder og er en stor spiller i det danske samfund. I 

Coop ønsker vi at leve op til de forventninger, som omverdenen og vores medlemmer, kunder, 

samarbejdspartnere og andre interessenter har til os. Derudover ligger det i vores DNA og hele 

andelstanken, at vi respekterer og passer godt på hinanden. Det betyder bl.a., at Coop 

behandler persondata fortroligt og i overensstemmelse med persondatalovgivningen. 

 Som bestyrelse i en Coop-ejet butik handler du som medlemsvalgt ”på vegne af Coop”. 

Som bestyrelse i en brugsforening, handler du og bestyrelsen som en selvstændig 

juridisk virksomhed.  

Fælles for alle er, at skærpet opmærksomhed på databeskyttelse er nødvendigt, både 

fordi Coop og brugsforeningerne kan modtage store bøder, og fordi vores omdømme og 

troværdighed sættes på spil, hvis vi ikke håndterer persondata korrekt. 

 Se en kort film om, hvad persondata er, og hvorfor det er vigtigt, at vi i Coop behandler 

persondata med omhu: https://youtu.be/SpKL-E4CyUQ 

 Coop har udarbejdet en kort film til medarbejderne med konkrete råd, ”do’s & dont’s” – 

se den her: https://youtu.be/JZ8Yqg6QJ4E 

 

Information samlet på coopforum.dk 

Vi har samlet relevante materialer om håndtering af persondata på siden 

www.coopforum.dk/persondata  

Her kan du finde:  

 Webinar for medlemsvalgte: Værd at vide om håndtering af persondata: 

https://tv.samvirke.dk/secret/27439198/b79dc1b85189b071695a06c9094baab1  

 Spørgsmål & svar om persondata til dig som medlemsvalgt 

https://youtu.be/SpKL-E4CyUQ
https://youtu.be/JZ8Yqg6QJ4E
http://www.coopforum.dk/persondata
https://tv.samvirke.dk/secret/27439198/b79dc1b85189b071695a06c9094baab1


 Film: Coop persondata: https://youtu.be/SpKL-E4CyUQ 

 Film: Coop Persondata Do's & Dont's - med undertekster: 

https://youtu.be/JZ8Yqg6QJ4E 

Gode råd om persondata 

1. Får du en henvendelse om persondata fra et medlem eller en kunde, så sørg altid for at 

henvise videre og tage ansvar ved at: 

 fortælle om hjemmesiden om.coop.dk/minedata, hvor man kan læse om Coops 

håndtering af persondata 

 Henvise til mailadressen minedata@coop.dk, som kan hjælpe med spørgsmål om 

persondata   

2. Del ikke persondata (personlige oplysninger, navnelister eller fotos) på sociale medier 

uden personens samtykke. 

3. Det er en god idé at rydde op på skrivebordet, i mails og dokumenter og slette for 

eksempel gamle tilmeldingslister eller lignende: 

 SLET DATA: Persondata må kun bruges til det formål, det er blevet indhentet til, og 

kun så længe, der er en legitim grund til det. 

 OPBEVAR SIKKERT: Data skal opbevares på en forsvarlig måde.  

Hvad er persondata? 

Medlemmer og kunder - eksempler:  

 Navn og adresse 

 Medlemsnummer 

 Billede/foto 

 indkøbsvaner 

Medarbejdere – eksempler: 

 Navn og adresse 

 Personnummer 

 Personalenummer 

 Ansættelseskontrakt 

 Helbredsoplysninger 

 Ansøgning 

https://youtu.be/SpKL-E4CyUQ
https://youtu.be/JZ8Yqg6QJ4E
mailto:minedata@coop.dk


Brud på persondatalovgivningen  

Hvis du – eller et medlem, en kunde eller samarbejdspartner – mener, at Coop har begået 

brud på persondatalovgivningen, bedes du venligst kontakte os på: databrud@coop.dk  

___________________________________________________________________ 
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