
KFUM Spejderne Ørum Djurs - 2018

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i foreningen

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en forening i med-
før af persondataforordningen. Foreningen er omfattet af pligten i fuldt omfang, hvorfor
der skal føres fortegnelse over almindelige personoplysninger såvel som personoplysnin-
ger tillagt en højere grad af beskyttelse (følsomme oplysninger, oplysninger om strafba-
re forhold og CPR-nummer), jf.  Vejledning til  foreninger om behandling af personop-
lysninger.

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: 
KFUM Spejderne Ørum Djurs, Vestervangsvej 4,8586 Ørum Djurs 
CVR-nummer 3383 5086

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 23-06-2018

1. Hvem har ansvaret 
for databeskyttelse i
foreningen?

Kontaktoplysninger på 
navngivne personer.

Følgende bestyrelsesmedlem-
mer: 

- Joachim Andersen, 
Grupperådsformand 

- Henrik Klinge, Gruppele-
der

- Gunner Thode Nielsen. 
Kasserer

2. Hvad er formålene 
med behandlingen?

Der skal være en beskri-
velse af behandlingsfor-
målene. 

Formålet med behand-
lingerne i foreningen opli-
stes i overordnende kate-
gorier. 

a) Varetagelse af medlem-
sforhold og trænere og 
lederes forhold, herun-
der aktivitetsudøvelse, 
kommunikation, med-
lemsmøder, generalfor-
samlinger og kontingen-
topkrævning

b) Administration af fore-
ningens 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)
3. Hvilke personop-

lysninger behandler 
vi?

Her bør oplistes de i fore-
ningen behandlede perso-
noplysninger.

Almindelige personoplysnin-
ger: 

a) Navn
b) Mailadresse
c) Telefon
d) Adresse
e) Alder

Oplysninger, der er tillagt en 
højere grad af beskyttelse: 



a) [CPR-nummer]
b) [Helbredsoplysninger]
c) [Oplysninger om straf-

bare forhold]

4. Hvem behandler vi 
oplysninger om?

De forskellige typer af re-
gistrerede personer, hvor-
om der behandles perso-
noplysninger.

Der behandles oplysninger om 
følgende kategorier af registre-
rede personer: 

a) Medlemmer
b) Ledere
c) Grupperåds medlemmer
d) Passive medlemmer

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 videregives 
til KFUM Spejderne - 
Danmark, når vi i fore-
ningen har en berettiget
interesse heri

b) Ved indhentelse af 
børneattester videregi-
ves CPR-nummer til po-
litiet og KFUM Spejderne
- Danmark

c) KFUM Spejderne - Dan-
mark vil ekskludere le-
der ved anmærkning i 
børneattest

6. Hvornår sletter vi 
personoplysninger i 
foreningen? 

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

a) Vi opbevarer almindelige
personoplysninger på 
medlemmer 
i op til 5 år efter tilhørs-
forholdets ophør. Almin-
delige personoplysninger
om ulønnede ledere op-
bevares i op til 5 år efter
virket er ophørt. For løn-
nede ledere og træneres
vedkommende opbeva-
rer oplysningerne i op til
5 år efter arbejdets op-
hør. 

b) Oplysninger, der er til-
lagt en højere grad af 
beskyttelse, sletter vi i 
udgangspunktet straks 
efter, at behandlingsfor-
målet er opfyldt.

c) CPR-nummer indeholdt i
bogføringsmateriale 
gemmes i 5 år fra regn-
skabsårets udløb] 
Børneattestoplysninger 
opbevares, så længe 
personen fungerer i sit 



virke 

7. Hvordan opbevarer 
vi personoplysninger
i foreningen? 

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

Vi opbevarer alle personop-
lysninger i foreningen på vores
foreningscomputer, og som er 
beskyttet af password, som 
kun kasseren og medhjælper 
kender til

8. Hvad skal vi gøre, 
hvis der sker et 
brud på persondata-
sikkerheden?

Hvordan opdager, rappor-
terer og undersøger vi 
brud på persondatasik-
kerheden? F.eks. ved ha-
ckerangreb. Hvordan vur-
derer 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 anmeldelse
til politiet 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 æn-
dringer på det nuværende,
tænker vi databeskyttelse 
med ind. Vi er opmærk-
somme på, at systemet 
gerne må bidrage til:

a) At vi ikke indsamler
flere oplysninger 
end nødvendigt.

b) At vi ikke opbevarer
oplysningerne læn-
gere end nødven-
digt.

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) KFUM Spejderne - Dan-

mark foretager automa-

tisk sletning

b) Eget systemet har ikke 

en automatisk slette-

funktion, så vi gennem-

går oplysningerne ma-

nuelt

c) Give notifikationer om 

databehandlingsopga-

ver, der skal udføres, 

herunder om kontrol og 

ajourføring af data


