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Fortegnelse over behandling af personoplysninger i en idrætsforening 

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en idrætsforening 

i medfør af persondataforordningen. Idrætsforeninger er omfattet af pligten i fuldt om-

fang, hvorfor der skal føres fortegnelse over almindelige personoplysninger såvel som 

personoplysninger tillagt en højere grad af beskyttelse (følsomme oplysninger, oplys-

ninger om strafbare forhold og CPR-nummer), jf. Vejledning til idrætsforeninger om 

behandling af personoplysninger, udgivet af DIF og DGI.  

Den sidste kolonne skal udfyldes og ajourføres løbende af foreningen.  

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: IF62, Vibevej 19, 4261 Dalmose,  

Cvr: 25214307 

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 18/4 2018 

1. Hvem har ansvaret 
for databeskyttelse 

i foreningen? 
 

Kontaktoplysninger 
på navngivne perso-

ner. 

Følgende FU bestyrel-
sesmedlemmer:  

- Formand, Jeanne 
Davidoff 
Vibevej 19, 4261 

Dalmose 
Tlf: 30466258 

- Næstformand, Kaj 
Kronborg,  
Ørnevej 4, 4261 

Dalmose 
Tlf: 26274850 

- Kasserer, Lone 
Rasmussen, 
Nyvej 6, 4261 

Dalmose 
Tlf: 20294544 

- Sekretær, Pascal 
De Cordier, 
Stationsvej 20, 

4261 Dalmose 
Tlf: 61692087 

- Medlem, Johny T. 
Bruun 
Lodsvej 4, 4261 

Dalmose 
Tlf: 51770004 

 

2. Hvad er formålene 

med behandlingen? 

Der skal være en be-

skrivelse af behand-
lingsformålene.  
 

Formålet med be-
handlingerne i for-

eningen oplistes i 

a) Varetagelse af 

medlemsforhold 
og trænere og le-
deres forhold, 

herunder aktivi-
tetsudøvelse, 

kommunikation, 
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overordnende kate-
gorier.  

 

medlemsmøder, 
generalforsamlin-

ger og kontin-
gentopkrævning 

b) Administration af 
foreningens eks-
terne relationer, 

herunder indbe-
retning til kom-

munen efter fol-
keoplysningsloven 
samt indberetning 

ved turneringsad-
ministration til id-

rætsorganisatio-
ner  

c) Indhentelse af 

børneattester 
d) Udbetaling af løn, 

godtgørelser og 
skatteindberet-
ning 

 

3. Hvilke personoplys-

ninger behandler 
vi? 

Her bør oplistes de i 

foreningen behand-
lede personoplysnin-

ger. 
 

Almindelige personop-

lysninger:  
a) Navn 

b) Mailadresse 
c) Telefon 
d) Adresse 

e) Fødselsdato 
 

Oplysninger, der er til-
lagt en højere grad af 
beskyttelse:  

a) CPR-nummer 
b) Oplysninger om 

strafbare forhold 
 

4. Hvem behandler vi 
oplysninger om? 

De forskellige typer 
af registrerede perso-
ner, hvorom der be-

handles personoplys-
ninger. 

 

Der behandles oplysnin-
ger om følgende katego-
rier af registrerede per-

soner:  
a) Medlemmer 

b) Ledere 
c) Trænere  
d) Bestyrelsesmed-

lemmer 
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5. Hvem videregives 
oplysningerne til? 

Oplistning af eventu-
elle modtagere af for-

eningens oplysninger, 
samt hvilke oplysnin-

ger der videregives 
og i hvilke tilfælde.  
 

Hvis oplysninger ikke 
videregives, angives 

dette. 
  

a) Almindelige per-
sonoplysninger 

om medlemmer, 
ledere og trænere 

videregives til 
DGI og specialfor-
bund under DIF, 

når vi i foreningen 
har en berettiget 

interesse heri 
b) Ved indhentelse 

af børneattester 

videregives CPR-
nummer til poli-

tiet. Herudover vi-
deregives person-
oplysninger i form 

af CPR-nummer, 
oplysninger om 

strafbare forhold 
til DIF og DGI, 
hvis en børneat-

test har anmærk-
ninger 

c) Ved ansøgning 
om tilskud hos 
kommunen til 

kurser 
 

6. Hvornår sletter vi 
personoplysninger i 

foreningen?  

Der bør være en an-
givelse af hvilke op-

lysninger, der skal 
slettes og hvornår.  

a) Vi opbevarer al-
mindelige person-

oplysninger på 
medlemmer  
i op til 3 år efter 

tilhørsforholdets 
ophør. Alminde-

lige personoplys-
ninger om uløn-
nede ledere og 

trænere opbeva-
res i op til 1 år ef-

ter virket er op-
hørt. For lønnede 

ledere og træne-
res vedkommende 
opbevarer oplys-

ningerne i op til 5 
år efter arbejdets 

ophør.  
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b) Oplysninger, der 
er tillagt en hø-

jere grad af be-
skyttelse, sletter 

vi i udgangspunk-
tet straks efter, at 
behandlingsfor-

målet er opfyldt. 
c) CPR-nummer in-

deholdt i bogfø-
ringsmateriale 
gemmes i 5 år fra 

regnskabsårets 
udløb 

d) Børneattestoplys-
ninger opbevares, 
så længe perso-

nen fungerer i sit 
virke  

7. Hvordan opbevarer 
vi personoplysnin-

ger i foreningen?  

Her skal så vidt mu-
ligt laves en generel 

beskrivelse af de tek-
niske og organisatori-
ske sikkerhedsforan-

staltninger, herunder 
en beskrivelse af må-

den oplysningerne re-
gistreres.  
 

Vi opbevarer alle per-
sonoplysninger i forenin-

gen i Conventus og for-
eningens E-boks, som 
Jeanne Davidoff og Lone 

Rasmussen administrer 

8. Hvad skal vi gøre, 
hvis der sker et 

brud på personda-
tasikkerheden? 

Hvordan opdager, 
rapporterer og under-

søger vi brud på per-
sondatasikkerheden? 

F.eks. ved hackeran-
greb. Hvordan vurde-
rer vi, hvor alvorligt 

bruddet er? 

Hvis alle eller nogle af 
de registrerede oplys-

ninger bliver stjålet, 
hacket eller på anden 

måde kompromitteret, 
kontakter vi vores ho-
vedorganisation og drøf-

ter eventuel anmeldelse 
til politiet og til Datatil-

synet.  
 
Vi dokumenterer alle 

brud på følgende måde: 
Vi logger alle uregel-

mæssigheder. 
 

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 ændringer på det 

nuværende, tænker 
vi databeskyttelse 

Vores IT-system kan føl-
gende:  

a) Systemet har ikke 

en automatisk 
slettefunktion, så 
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 med ind. Vi er op-
mærksomme på, at 

systemet gerne må 
bidrage til: 

a) At vi ikke ind-
samler flere 
oplysninger 

end nødven-
digt. 

b) At vi ikke op-
bevarer oplys-
ningerne læn-

gere end nød-
vendigt. 

c) At vi ikke an-
vender oplys-
ningerne til an-

dre formål, end 
de formål, som 

oplysningerne 
oprindeligt blev 
indsamlet til. 

 

vi gennemgår op-
lysningerne ma-

nuelt 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


