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Fortegnelse over behandling af personoplysninger i en idrætsforening 

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en idrætsfor-

ening i medfør af persondataforordningen. Idrætsforeninger er omfattet af pligten i 

fuldt omfang, hvorfor der skal føres fortegnelse over almindelige personoplysninger 

såvel som personoplysninger tillagt en højere grad af beskyttelse (følsomme oplysnin-

ger, oplysninger om strafbare forhold og CPR-nummer), jf. Vejledning til idrætsfor-

eninger om behandling af personoplysninger, udgivet af DIF og DGI.  

Den sidste kolonne skal udfyldes og ajourføres løbende af foreningen.  

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: Langelands body- og motionsklub CVR 

32805043 

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 23.05.2018 

1. Hvem har ansvaret 
for databeskyttelse 

i foreningen? 
 

Kontaktoplysninger på 
navngivne personer. 

Følgende bestyrelsesmedlem-
mer:  

- David Jørgensen, 
tlf:40256564 
 

2. Hvad er formålene 
med behandlingen? 

Der skal være en beskri-
velse af behandlingsfor-

målene.  
 

Formålet med behandlin-
gerne i foreningen opli-
stes i overordnende ka-

tegorier.  
 

a) Varetagelse af med-
lemsforhold og trænere 

og lederes forhold, her-
under aktivitetsudøvel-

se, kommunikation, 
medlemsmøder, gene-
ralforsamlinger og kon-

tingentopkrævning 
b) Administration af for-

eningens eksterne rela-
tioner, herunder indbe-
retning til kommunen 

efter folkeoplysningslo-
ven samt indberetning 

ved turneringsadmini-
stration til idrætsorgani-
sationer  

c) Indhentelse af børneat-
tester 

d)  
 

e) Behandling knyttet til 

bekæmpelse af doping 
og matchfixing 

 

3. Hvilke personop-

lysninger behand-
ler vi? 

Her bør oplistes de i for-

eningen behandlede per-
sonoplysninger. 
 

Almindelige personoplysnin-

ger:  
a) Navn 
b) Mailadresse 

c) Telefon 
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d) Adresse 
 

Oplysninger, der er tillagt en 
højere grad af beskyttelse:  

a) CPR-nummer 
b) Oplysninger om strafba-

re forhold 

 
 

4. Hvem behandler vi 
oplysninger om? 

De forskellige typer af 
registrerede personer, 

hvorom der behandles 
personoplysninger. 
 

Der behandles oplysninger om 
følgende kategorier af regi-

strerede personer:  
a) Medlemmer 
b) Ledere 

c) Trænere  
 

5. Hvem videregives 
oplysningerne til? 

Oplistning af eventuelle 
modtagere af foreningens 

oplysninger, samt hvilke 
oplysninger der videregi-
ves og i hvilke tilfælde.  

 
Hvis oplysninger ikke vi-

deregives, angives dette. 
  

a) Almindelige personop-
lysninger om medlem-

mer, ledere og trænere 
videregives til DGI og 
specialforbund under 

DIF, når vi i foreningen 
har en berettiget inte-

resse heri 
b) Ved indhentelse af bør-

neattester videregives 

CPR-nummer til politiet. 
Herudover videregives 

personoplysninger i 
form af CPR-nummer, 
oplysninger om strafba-

re forhold til DIF og 
DGI, hvis en børneat-

test har anmærkninger 

6. Hvornår sletter vi 

personoplysninger i 
foreningen?  

Der bør være en angivel-

se af hvilke oplysninger, 
der skal slettes og hvor-
når.  

a) Vi opbevarer almindeli-

ge personoplysninger på 
medlemmer  
i op til 1 årefter tilhørs-

forholdets ophør. Al-
mindelige personoplys-

ninger om ulønnede le-
dere og trænere opbe-
vares i op til 1 år efter 

virket er ophørt. For 
lønnede ledere og træ-

neres vedkommende 
opbevarer oplysninger-
ne i op til 5 år efter ar-

bejdets ophør.  
b) Oplysninger, der er til-
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lagt en højere grad af 
beskyttelse, sletter vi i 

udgangspunktet straks 
efter, at behandlings-

formålet er opfyldt. 
c) CPR-nummer indeholdt i 

bogføringsmateriale 

gemmes i 5 år fra regn-
skabsårets udløb 

d) Børneattestoplysninger 
opbevares, så længe 
personen fungerer i sit 

virke 

7. Hvordan opbevarer 

vi personoplysnin-
ger i foreningen?  

Her skal så vidt muligt 

laves en generel beskri-
velse af de tekniske og 

organisatoriske sikker-
hedsforanstaltninger, 
herunder en beskrivelse 

af måden oplysningerne 
registreres.  

Vi opbevarer alle personoplys-

ninger i foreningen på vores 
foreningscomputer. Oplysnin-

ger opbevares på en server 
ved Foreninglet, som er låst 
inde, og som er beskyttet af 

password, som kun de frivillige 
kender til.  

8. Hvad skal vi gøre, 
hvis der sker et 

brud på personda-
tasikkerheden? 

Hvordan opdager, rap-
porterer og undersøger vi 

brud på persondatasik-
kerheden? F.eks. ved 
hackerangreb. Hvordan 

vurderer vi, hvor alvorligt 
bruddet er? 

Hvis alle eller nogle af de regi-
strerede oplysninger bliver 

stjålet, hacket eller på anden 
måde kompromitteret, kontak-
ter vi vores hovedorganisation 

og drøfter eventuel anmeldel-
se til politiet og til Datatilsy-

net.  
 
Vi dokumenterer alle brud på 

følgende måde: Vi logger alle 
uregelmæssigheder. 

 

9. Hvad kan vores IT-

system, og har vi 
tænkt databeskyt-
telse ind i vores IT-

systemer? 
 

Ved erhvervelse af et nyt 

IT-system eller ved æn-
dringer på det nuværen-
de, tænker vi databe-

skyttelse med ind. Vi er 
opmærksomme på, at 

systemet gerne må bi-
drage til: 

a) At vi ikke indsam-

ler flere oplysnin-
ger end nødven-

digt. 
b) At vi ikke opbeva-

rer oplysningerne 

længere end nød-
vendigt. 

Vores IT-system kan følgende:  

a) Foretage automatisk 
sletning 

b) Give notifikationer om 

databehandlingsopga-
ver, der skal udføres, 

herunder om kontrol og 
ajourføring af data] 
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c) At vi ikke anven-
der oplysningerne 

til andre formål, 
end de formål, 

som oplysningerne 
oprindeligt blev 
indsamlet til. 

 

 

Bestyrelsen for Langelands body- og motionsklub. 


