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Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Ravnsholt/Reopos (R/R) 

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: Ravnsholt/Reopos, CVR 31 22 57 95 

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 2018.06.14 

1. Hvem har ansvaret 
for databeskyttelse i 
foreningen? 
 

Kontaktoplysninger på 
navngivne personer. 

Følgende bestyrelsesmed-
lemmer:  

- Pierre Husted Sigvard-
sen, Tlf 20859333, 
Email pierre@r-r.dk 
 

2. Hvad er formålene 
med behandlingen? 

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

a) Varetagelse af med-
lemsforhold og træne-
re og lederes forhold, 
herunder aktivitets-
udøvelse, kommunika-
tion, medlemsmøder, 
generalforsamlinger 
og kontingentopkræv-
ning 

b) Administration af for-
eningens eksterne re-
lationer, herunder 
indberetning til kom-
munen efter folkeop-
lysningsloven samt 
indberetning ved tur-
neringsadministration 
til idrætsorganisatio-
ner  

c) Indhentelse af børne-
attester 

d) Hensyntagen til ska-
der og helbredsforhold 

e) Hensyntagen til aller-
gier og andre fødeva-
re-preferencer 
 

3. Hvilke personoplys-
ninger behandler vi? 

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

Almindelige personoplysnin-
ger:  

a) Navn 
b) Mailadresse 
c) Telefon 
d) Adresse 
e) Alder / Fødselsdato  
f) Portrætfotos 

 
Oplysninger, der er tillagt en 
højere grad af beskyttelse:  

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

bare forhold (svar på 
børneattester) 

 
4. Hvem behandler vi 

oplysninger om? 
De forskellige typer af re-
gistrerede personer, 
hvorom der behandles 
personoplysninger. 
 

Der behandles oplysninger 
om følgende kategorier af 
registrerede personer:  

a) Medlemmer 
b) Hold-ledere 
c) Deltagere i aktiviteter 
d) Arrangører 
 

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 med-
lemmer, ledere og 
trænere videregives til 
DGI og Bifrost, når vi i 
foreningen har en be-
rettiget 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 Bifrost og 
DGI, hvis en børneat-
test har anmærknin-
ger. 

c) Almindelige personop-
lysninger videregives 
til andre foreninger, 
når R/R deltager i ar-
rangementer som 
hold. 
 

6. Hvornår sletter vi 
personoplysninger i 
foreningen?  

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

a) Vi opbevarer alminde-
lige personoplysninger 
på medlemmer  
i op til 3 år efter til-
hørsforholdets ophør. 
Almindelige personop-
lysninger om ulønnede 
ledere og trænere op-
bevares i op til 2 år 
efter virket er ophørt. 
For lønnede ledere og 
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træneres vedkom-
mende opbevarer op-
lysningerne 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 behandlings-
formålet er opfyldt. 

c) CPR-nummer inde-
holdt i bogføringsma-
teriale gemmes i 5 år 
fra regnskabsårets ud-
løb 

d) Kvitteringen på ind-
hentelsen af børneat-
test opbevares, så 
længe personen fun-
gerer i sit virke  
 
 

7. Hvordan opbevarer 
vi personoplysnin-
ger i foreningen?  

Her skal så vidt muligt 
laves en generel beskri-
velse af de tekniske og 
organisatoriske sikker-
hedsforanstaltninger, her-
under en beskrivelse af 
måden oplysningerne re-
gistreres.  
 

Vi opbevarer de grundlæg-
gende personlysninger på 
kassereren computer, som 
er beskyttet af password, og 
som kun kassereren har ad-
gang til.  
Personlysninger i forbindelse 
med arrangementer opbeva-
res på hovedarrangørerens 
computer, eller hos en per-
son han udpeger til dataan-
svarlig. Computeren skal 
være beskyttet af password, 
og kun anvendes af den an-
svarlige.  

8. Hvad skal vi gøre, 
hvis der sker et 
brud på personda-
tasikkerheden? 

Hvordan opdager, rappor-
terer og undersøger vi 
brud på persondatasik-
kerheden? F.eks. ved 
hackerangreb. Hvordan 
vurderer 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. 
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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 nuværen-
de, tænker vi databeskyt-
telse med ind. Vi er op-
mærksomme på, at sy-
stemet 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 følgen-
de:  

a) Systemet har ikke en 
automatisk slettefunk-
tion, så vi gennemgår 
oplysningerne manuelt 

b) Give notifikation om 
regelmæssig fornyelse 
af password 

 

 
 


