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Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Solrød Strand Kajakklub 

Denne fortegnelse er udarbejdet på grundlag af bilag (2. udgave, februar 2018) fra Danmarks Idrætsforbund 

og DGI i fællesskab. 

Skrivelsen tjener formålet at skulle opfylde den såkaldte fortegnelsespligt (dokumentationskravet) i henhold 

til EU 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 oplysninger, 

oplysninger om strafbare forhold og CPR-nummer), jf. Vejledning til idrætsforeninger om behandling af per-

sonoplysninger, udgivet af DIF og DGI.  

I dokumentets højre kolonne (orange) redegør klubben for kravene opstillet i venstre kolonne. Midter-kolon-

nen er blot bevaret for nemmere vedligeholdelse af dokumentet løbende. 

Fortegnelse over behandlingsak-
tiviteter i: 
 

Foreningens navn, adresse 
og CVR-nummer 

Solrød Strand Kajakklub, Østre Strandvej 
26, 2680 Solrød Strand, CVR: 33684126 
 

Data for seneste ajourføring af 
dokumentet: 
 

Dato for ajourføring 15-10-2018 
 

 

1. Hvem har ansvaret for 
databeskyttelse i for-
eningen? 
 

Kontaktoplysninger på 
navngivne personer. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer:  
- Lars Hvalsø Sørensen, 31 41 49 

08, hr_hvalsoe@hotmail.com 
- Klaus Frydendal, 25 88 37 14, ka-

jak.klaus@gmail.com 
 

2. Hvad er formålene med 
behandlingen? 

Der skal være en beskri-
velse af behandlingsformå-
lene.  
 
Formålet med behandlin-
gerne i foreningen oplistes 
i overordnende kategorier.  
 

a) Varetagelse af medlemsforhold, 
herunder forhold for menige 
medlemmer, bestyrelsesmed-
lemmer, instruktører og udvalg, i 
forhold til aktivitetsudøvelse, 
kommunikation, medlemsmø-
der, generalforsamlinger og kon-
tingentopkrævning 

b) Administration af foreningens 
eksterne relationer, herunder 
indberetning til kommunen efter 
folkeoplysningsloven samt ind-
beretning ved turneringsadmini-
stration til idrætsorganisationer  

c) Indhentelse af børneattester 
(gemmes ikke – kun resultat no-
teres i bestyrelsesreferat) 

d) Udbetaling af løn, godtgørelser 
og skatteindberetning (reg.nr. + 
kontonr.) 



  
 

Side 2 af 4 
 
 

3. Hvilke personoplysnin-
ger behandler vi? 

Her bør oplistes de i for-
eningen behandlede per-
sonoplysninger. 
 

Almindelige personoplysninger*:  
a) Navn 
b) Adresse 
c) Mailadresse 
d) Telefon/mobil 
e) Fødselsdato 
f) Køn 
g) Profilbillede 
h) Gruppe-tilhørsforhold til kontin-

genthåndtering samt rettigheds-
styring 

i) Betaler 
j) Medlemsnummer 
k) Brugernavn 
l) Password 
m) IPP licens 
n) Frigivet dato 
o) Passiv dato 
p) Nøglenummer  
q) IPP niveau 
r) IPP niveau indenfor særlig type 
s) Instruktør niveau 
t) Medlem blokéret 
u) Medlem aktiv 
v) Besked omkring blokering 
w) Indmeldelsesdato 
x) Udmeldelsesdato 
y) Interne noter (fritekst/info-felt - 

ingen persondata) 
z) Kontaktperson navn 
æ) Kontaktperson tlf. 
ø) Kontaktperson mail 
å) Kontingentdata 
aa) Reg-nr. 
bb) Kontonr. 

 
Oplysninger, der er tillagt en højere grad 
af beskyttelse:  

a) CPR-nummer* 
b) Børneattester* 

 
*De listede informationer er nævnt i flæng men 
ligger i flere systemer. 
 
** I praksis gemmes hverken CPR numre eller bør-
neattester permanent. Ved indhentelse af børne-
attester anmodes berørte personer dog om oplys-
ning af CPR nummer til indhentelsen, hvorefter 
CPR nummeret slettes.  
 
Det samme gælder en indhentet børneattest, hvor 
resultatet fra attesten noteres i et bestyrelsesrefe-
rat, hvorefter den kasseres. 
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4. Hvem behandler vi op-
lysninger om? 

De forskellige typer af regi-
strerede personer, hvorom 
der behandles personop-
lysninger. 
 

Der behandles oplysninger om følgende 
kategorier af registrerede personer:  

a) Medlemmer (alle grupper af 
medlemmer, herunder besty-
relse, diverse udvalg osv. be-
handles ens mht. persondata) 

5. Hvem videregives oplys-
ningerne til? 

Oplistning af eventuelle 
modtagere af foreningens 
oplysninger, samt hvilke 
oplysninger der videregi-
ves og i hvilke tilfælde.  
 
Hvis oplysninger ikke vide-
regives, angives dette. 
  

a) Almindelige personoplysninger 
om medlemmer, ledere og in-
struktører videregives til DGI og 
specialforbund under DIF, når vi i 
foreningen har en berettiget in-
teresse heri 

b) Ved indhentelse af børneattester 
videregives CPR-nummer til poli-
tiet. Herudover videregives per-
sonoplysninger i form af CPR-
nummer, oplysninger om straf-
bare forhold til DIF og DGI, hvis 
en børneattest har anmærknin-
ger 

6. Hvornår sletter vi per-
sonoplysninger i for-
eningen?  

Der bør være en angivelse 
af hvilke oplysninger, der 
skal slettes og hvornår.  

a) Vi opbevarer almindelige person-
oplysninger på medlemmer i op 
til 3 år efter tilhørsforholdets op-
hør. For lønnede ledere og in-
struktørers vedkommende opbe-
varer oplysningerne i op til 5 år 
efter arbejdets ophør.  

b) Oplysninger, der er tillagt en hø-
jere grad af beskyttelse, sletter vi 
i udgangspunktet straks efter, at 
behandlingsformålet er opfyldt. 
Dette vil primært gælde CPR 
nummer til indhentning af bør-
neattest samt den indhentede 
børneattest. 

7. Hvordan opbevarer vi 
personoplysninger i for-
eningen?  

Her skal så vidt muligt la-
ves en generel beskrivelse 
af de tekniske og organisa-
toriske sikkerhedsforan-
staltninger, herunder en 
beskrivelse af måden op-
lysningerne registreres.  
 

Vi opbevarer alle personoplysninger 
elektronisk i vores medlemssystem 
MemberLink samt i specialsystemerne 
Rokort og Ipaddle. 
 
Klubbens kasserer opbevarer derudover 
enkelte reg.nr. og kontonr. i klubbens 
netbank. 
 
Øvrige dokumenter og filer er gemt på 
ekstern harddisk, der opbevares på pri-
vat bopæl hos Klaus Frydendal. 

8. Hvad skal vi gøre, hvis 
der sker et brud på per-
sondatasikkerheden? 

Hvordan opdager, rappor-
terer og undersøger vi 

Hvis alle eller nogle af de registrerede 
oplysninger bliver stjålet, hacket eller på 
anden måde kompromitteret, kontakter 
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brud på persondatasikker-
heden? F.eks. ved hacker-
angreb. Hvordan vurderer 
vi, hvor alvorligt bruddet 
er? 

vi vores hovedorganisation og drøfter 
eventuel anmeldelse til politiet og til Da-
tatilsynet.  
 

9. Hvad kan vores IT-sy-
stem, og har vi tænkt 
databeskyttelse ind i vo-
res IT-systemer? 
 

Ved erhvervelse af et nyt 
IT-system eller ved ændrin-
ger på det nuværende, 
tænker vi databeskyttelse 
med ind. Vi er opmærk-
somme på, at systemet 
gerne må bidrage til: 

a) At vi ikke indsam-
ler flere oplysnin-
ger end nødven-
digt. 

b) At vi ikke opbeva-
rer oplysningerne 
længere end nød-
vendigt. 

c) At vi ikke anvender 
oplysningerne til 
andre formål, end 
de formål, som op-
lysningerne oprin-
deligt blev indsam-
let til. 

Vores IT-system kan følgende:  
a) Foretage automatisk sletning i 

henhold til beskrivelsen anført 
tidligere. 

b) Begrænse persondata-felter, så 
vi kun kan gemme persondata i 
henhold til formålet beskrevet 
tidligere 

c) Rettighedsstyre / begrænse til-
gængeligheden til persondata til 
relevante personer.  

d) Begrænse eksponering af per-
sondata i diverse medlemslister 
af medlemmet selv (gælder kun 
Rokort). 

 
I tillæg til ovenstående redegørelse gælder, at alle bestyrelsesmedlemmer og udvalgte instruktører har ad-
gang til medlemsoplysninger i foreningens medlemssystem. 
 
Øvrige menige medlemmer har kun adgang til egne medlemsdata. 


