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Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Odden Gymnastik- og  
Idrætsforening 

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 til-
lagt 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: Odden Gymnastik og Idrætsforening (herefter OGIF), 
Oddenvej 378, 4583 Sjællands Odde, CVR 33432739. 

Data for seneste ajourføring af dokumentet: Den 1. juni 2020 

1. Hvem har ansvaret 
for databeskyttelse i 
foreningen? 

Kontaktoplysninger på 
navngivne personer. 

Følgende bestyrelsesmedlem-
mer:  

- Peter Nielsen,  
Tlf.: 60577183  
e-mail: pnodden@ogif.dk 

2. Hvad er formålene 
med behandlingen? 

Der skal være en be-
skrivelse af behand-
lingsformålene.  
 
Formålet med behand-
lingerne i foreningen 
oplistes i overordnende 
kategorier.  
 

a) Varetagelse af medlems-
forhold og trænere og le-
deres forhold, herunder 
aktivitetsudøvelse, kom-
munikation, medlemsmø-
der, generalforsamlinger 
og kontingentopkrævning 

b) Administration af forenin-
gens eksterne relationer, 
herunder indberetning til 
kommunen efter folkeop-
lysningsloven samt ind-
beretning ved turnerings-
administration til idræts-
organisationer  

c) Indhentelse af børneatte-
ster 

d) Udbetaling af godtgørel-
ser og lignende 

3. Hvilke personoplys-
ninger behandler vi? 

Her bør oplistes de i 
foreningen behandlede 
personoplysninger. 
 

Almindelige personoplysninger:  
a) Navn 
b) Mailadresse 
c) Telefon 
d) Adresse 
e) Fødselsdato 

 
Oplysninger, der er tillagt en hø-
jere grad af beskyttelse:  

a) CPR-nummer 
b) Oplysninger om strafbare 

forhold 
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4. Hvem behandler vi 
oplysninger om? 

De forskellige typer af 
registrerede personer, 
hvorom der behandles 
personoplysninger. 
 

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

a) Medlemmer 
b) Ledere/bestyrelse 
c) Trænere 

5. Hvem videregives op-
lysningerne til? 

Oplistning af eventuelle 
modtagere af forenin-
gens oplysninger, samt 
hvilke oplysninger der 
videregives og i hvilke 
tilfælde.  
 
Hvis oplysninger ikke 
videregives, angives 
dette. 
 

a) Almindelige personoplys-
ninger om medlemmer, 
ledere og trænere videre-
gives til DGI og special-
forbund under DIF, når vi 
i foreningen har en be-
rettiget interesse heri 

b) Ved indhentelse af bør-
neattester videregives 
CPR-nummer til politiet. 
Herudover videregives 
personoplysninger i form 
af CPR-nummer, oplys-
ninger om strafbare for-
hold til DIF og DGI, hvis 
en børneattest har an-
mærkninger 

6. Hvornår sletter vi 
personoplysninger i 
foreningen?  

Der bør være en angi-
velse af hvilke oplysnin-
ger, der skal slettes og 
hvornår.  

a) Vi opbevarer almindelige 
personoplysninger på 
medlemmer  
i op til 3 år efter tilhørs-
forholdets ophør. Almin-
delige personoplysninger 
om ulønnede ledere og 
trænere opbevares i op 
til 1 år efter virket er op-
hørt.  

b) Oplysninger, der er tillagt 
en højere grad af beskyt-
telse, sletter vi i ud-
gangspunktet straks ef-
ter, at behandlingsformå-
let er opfyldt. 

c) Børneattestoplysninger 
opbevares, så længe per-
sonen fungerer i sit virke  

7. Hvordan opbevarer vi 
personoplysninger i 
foreningen?  

Her skal så vidt muligt 
laves en generel beskri-
velse af de tekniske og 
organisatoriske sikker-
hedsforanstaltninger, 
herunder en beskrivelse 
af måden oplysningerne 
registreres.  

Vi opbevarer alle personoplys-
ninger i foreningen i e-boks eller 
på pc, som kun databehandlere 
har adgang til  
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8. Hvad skal vi gøre, 
hvis der sker et brud 
på persondatasikker-
heden? 

Hvordan opdager, rap-
porterer og undersøger 
vi brud på persondata-
sikkerheden? F.eks. ved 
hackerangreb. Hvordan 
vurderer vi, hvor alvor-
ligt bruddet er? 

Hvis alle eller nogle af de regi-
strerede oplysninger bliver stjå-
let, hacket eller på anden måde 
kompromitteret, kontakter vi 
berørte og drøfter eventuel an-
meldelse til politiet og til Datatil-
synet.  
 
Vi dokumenterer alle brud på 
følgende måde: Vi logger alle 
uregelmæssigheder 

 


