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Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Nyråd løbeklub 

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

før 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 oplysninger, oplysninger 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: Nyråd løbeklub 

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 23. maj 2018 

1. Hvem har an-
svaret for da-

tabeskyttelse i 
foreningen? 

 

Kontaktoplysninger på 
navngivne personer. 

Følgende bestyrelsesmedlem-
mer:  

- Søren Winther Sørensen 
- Per Frandsen 

- Anne-Lise Beck Nielsen 

 

2. Hvad er for-

målene med 
behandlingen? 

Der skal være en beskrivel-

se af behandlingsformålene.  
 
Formålet med behandlin-

gerne i foreningen oplistes i 
overordnende kategorier.  

 

a) Varetagelse af med-

lemsforhold og trænere 
og lederes forhold, her-
under aktivitetsudøvel-

se, kommunikation, 
medlemsmøder, gene-

ralforsamlinger og kon-
tingentopkrævning. 

b)  

3. Hvilke per-
sonoplysnin-
ger behandler 

vi? 

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

 

Almindelige personoplysninger:  
a) Navn 
b) Mailadresse 

c) Telefon 
d) Adresse 

 

4. Hvem be-
handler vi op-

lysninger om? 

De forskellige typer af regi-
strerede personer, hvorom 

der behandles personoplys-
ninger. 
 

Der behandles oplysninger om 
følgende kategorier af registre-

rede personer:  
a) Medlemmer 
b) Ledere 

c) Trænere  

 

5. Hvem videre-

gives oplys-
ningerne til? 

Oplistning af eventuelle 

modtagere af foreningens 
oplysninger, samt hvilke 

oplysninger der videregives 
og i hvilke tilfælde.  
 

 

a) Almindelige personoplys-

ninger om medlemmer og 
trænere videregives til 

DGI og specialforbund 
under DIF, når vi i for-
eningen har en berettiget 

interesse heri. 

b)  

6. Hvornår slet-

ter vi person-
oplysninger i 

foreningen?  

Der bør være en angivelse 

af hvilke oplysninger, der 
skal slettes og hvornår.  

Oplysninger bevares af 

hensyn til den historiske 
værdi, samt statistik.  

a)  

7. Hvordan op-

bevarer vi 
personoplys-
ninger i for-

eningen?  

Her skal så vidt muligt laves 

en generel beskrivelse af de 
tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger, 

herunder en beskrivelse af 
måden oplysningerne regi-

streres.  

Vi opbevarer alle personoplys-

ninger på computer der er låst 
inde og som er beskyttet af 
password, som kun Søren    

Winther Sørensen kender. 
Computer er beskyttet med 

Norton internet software. 
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8. Hvad skal vi 
gøre, hvis der 

sker et brud 
på personda-

tasikkerhe-
den? 

Hvordan opdager, rapporte-
rer og undersøger vi brud 

på persondatasikkerheden? 
F.eks. ved hackerangreb. 

Hvordan vurderer vi, hvor 
alvorligt bruddet er? 

Hvis alle eller nogle af de regi-
strerede oplysninger bliver stjå-

let, hacket eller på anden måde 
kompromitteret, kontakter vi 

vores hovedorganisation og 
drøfter eventuel anmeldelse til 
politiet og til Datatilsynet.  

 
Vi dokumenterer alle brud på 

følgende måde: Vi logger alle 
uregelmæssigheder. 
 

 

    

Bilaget er udarbejdet af Nyråd løbeklub efter skabelon udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og 
DGI i fællesskab.  
 
 


