
 

 

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Nexø Kajakklub 

Nexø Kajakklub 

Stenbrudsvej 2 
CVR nr. 32 18 70 80 
 

Dato for seneste ajourføring af dokumentet: 21. juni 2018 
 

 
1. Hvem har ansvaret 

for databeskyttelse 
i foreningen? 
 

 
Kontaktoplysninger 

på navngivne perso-
ner. 

 
Følgende bestyrelsesmed-

lemmer: 
 
Charlotte Grage 

Formand 
28 87 65 14 

lottegrage@hotmail.com 
 

Niels Jørgensen 
Kasserer og dataansvarlig 
24 26 60 28 

nielskajak@gmail.com 
 

Michael Jensen 
Næstformand 

21 28 44 04 

m.jensensmail@gmail.com 

 
 
Pia Frost 

1. suppleant 
41 29 48 45 

pia.frost.jensen@dlgmail.dk 
 
 

Kim Bentsen 
2. suppleant 

28 91 44 45 
langbenet@gmail.com 
 

 
2. Hvad er formålene 

med behandlingen? 

 
Der skal være en be-

skrivelse af behand-
lingsformålene.  

 
Formålet med be-
handlingerne i for-

eningen oplistes i 
overordnende kate-

gorier.  
 

 
a) Varetagelse af med-

lemsforhold og lede-
res og instruktørers 

forhold, herunder ak-
tivitetsudøvelse, 
kommunikation, 

medlemsmøder, ge-
neralforsamlinger og 

kontingentopkræv-
ning 
 

b) Administration af for-
eningens eksterne re-

lationer, herunder 
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indberetning til kom-
munen efter folkeop-

lysningsloven samt 
indberetning til id-

rætsorganisationer  
 

c) Indhentelse af børne-

attester 
 

d) Udbetaling af godtgø-
relser for udlæg og 

kørsel 
 

 
3. Hvilke personoplys-

ninger behandler 

vi? 

 
Her bør oplistes de i 
foreningen behand-

lede personoplysnin-
ger. 

 

 
Almindelige personoplysnin-
ger:  

 
a) Navn 

b) Mailadresse 
c) Telefon 
d) Adresse 

e) Fødselsdag 
 

Oplysninger, der er tillagt 
en højere grad af beskyt-
telse: 

  
a) CPR nummer 

b) Oplysninger om straf-
bare forhold 

c) Kontonummer til re-

fundering af udlæg 
 

 
4. Hvem behandler vi 

oplysninger om? 

 
De forskellige typer 

af registrerede perso-
ner, hvorom der be-
handles personoplys-

ninger. 
 

 
Der behandles oplysninger 

om følgende kategorier af 
registrerede personer: 
  

a) Medlemmer 
b) Ledere 

c) Instruktører 
 

 
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 person-

oplysninger om med-

lemmer, ledere og 
trænere videregives 

til DGI, når vi i for-
eningen har en beret-
tiget interesse heri 

 
b) Ved indhentelse af 

børneattester videre-
gives CPR-nummer til 



 

 

politiet. Herudover vi-
deregives personop-

lysninger i form af 
CPR-nummer, oplys-

ninger om strafbare 
forhold til DGI, hvis 
en børneattest har 

anmærkninger 
 

 
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 almin-

delige personoplys-
ninger på medlem-

mer i op til 3 år efter 
tilhørsforholdets op-
hør. Almindelige per-

sonoplysninger om 
ulønnede ledere og 

instruktører opbeva-
res i op til 1 år efter 
virket er ophørt.  

  
b) Oplysninger, der er 

tillagt en højere grad 
af beskyttelse, sletter 
vi i udgangspunktet 

straks efter, at be-
handlingsformålet er 

opfyldt. 
 

c) CPR-nummer inde-

holdt i bogføringsma-
teriale gemmes i 5 år 

fra regnskabsårets 
udløb 
 

d) Børneattestoplysnin-
ger opbevares, så 

længe personen fun-
gerer 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 personop-

lysninger på bestyrelses-
medlemmernes private 

computere, som er beskyt-
tede af almindelige antivirus 
programmer 

 
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 oplysninger bli-

ver stjålet, hacket eller på 
anden måde kompromitte-

ret, kontakter vi vores ho-
vedorganisation og drøfter 
eventuel anmeldelse til poli-

tiet og til Datatilsynet.  
 

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 ændringer på det 
nuværende, tænker 

vi databeskyttelse 
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. 
 

 
Medlemmernes personop-
lysninger behandles manu-

elt af bestyrelsesmedlem-
merne 

 


