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Fortegnelse over behandling af personoplysninger Spørring Rideforening 

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler Spørring Rideforening i medfør af persondata-
forordningen. 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, oplysnin-
ger 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: Spørring Rideforening, Haraldsmarkvej 6 8380 Trige  CVR 30013107 

 Data for seneste ajourføring af dokumentet: 02-05/2018 

1. Hvem har ansvaret for da-
tabeskyttelse i foreningen? 
 

Følgende bestyrelsesmedlemmer:  
- Vivian Brandt, 26321484  

”Overordnet ansvar. Indhentelse af børneattester” 
 
Søren Harbo, 60202775 
”Ansvar for kommunal indberetning” 

 
Anette Frederiksen, 30602888 
”Ansvar for registrering af fremmøde og indhentning af med-
lemmernes data. 
Ansvar for foreningens Face Book side samt hjemmeside.” 

	
2. Hvad er formålene med 

behandlingen? 
a) Varetagelse af medlemsforhold og trænere og lederes forhold, 

herunder aktivitetsudøvelse, kommunikation, medlemsmøder, 
generalforsamlinger og kontingentopkrævning 

b) Administration af foreningens eksterne relationer, herunder ind-
beretning til kommunen efter folkeoplysningsloven. 

c) Indhentelse af børneattester 
d) Hensyntagen til skader og helbredsforhold	

3. Hvilke personoplysninger 
behandler vi? 

Almindelige personoplysninger:  
a) Navn 
b) Adresse 
c) Telefonnummer 
d) Fødselsdato 
e) Billeder 

Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  
a) CPR-nummer 
b) Helbredsoplysninger 
c) Oplysninger om strafbare forhold 

4. Hvem behandler vi oplys-
ninger om? 

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede perso-
ner:  

a) Medlemmer 
b) Ledere 
c) Bestyrelsesmedlemmer 

 
5. Hvem videregives oplys-

ningerne til? 
a) Aarhus kommune for tilskud. 
b) Ved indhentelse af børneattester videregives CPR-nummer til 

politiet.  
 

6. Hvornår sletter vi person-
oplysninger i foreningen?  

a) Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer i op 
til 5 år efter tilhørsforholdets ophør. Almindelige personoplys-
ninger om ulønnede ledere og trænere opbevares i op til 1 år ef-
ter virket er ophørt.  

b) Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, sletter vi 
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i udgangspunktet straks efter, at behandlingsformålet er opfyldt. 
c) Børneattestoplysninger opbevares, så længe personen fungerer i 

sit virke 	
7. Hvordan opbevarer vi per-

sonoplysninger i forenin-
gen?  

• Medlemsoplysninger findes på følgende platforme: 
a) Foreningens server (tilstedeværelses registrering.) 
b) Leder, træner og bestyrelsesoplysninger findes på følgende plat-

forme: 
c) E-BOKS (kun børneattest) 
d) Klubserver (tilstedeværelses registrering.) 
e) Bestyrelsessoversigt findes på ”foreningsportalen Aarhus kom-

mune” 
f) WEB Hosting hos ONE.COM 
 

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

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket 
eller på anden måde kompromitteres, politiet anmeldes dette og Datatil-
synet informeres jævnfør gældende lov.  
 
Vi dokumenterer alle brud på følgende måde: Vi logger alle uregelmæs-
sigheder. 
 

9. Hvad kan vores IT-system, 
og har vi tænkt databeskyt-
telse ind i vores IT-
systemer? 
 

Vores IT-system kan følgende:  
• WEB Hosting: 

a) Systemet har ikke en automatisk slettefunktion, så WEB Master 
gennemgår oplysningerne manuelt 

b) Kodeord fornyes hver 2. Måned og det er kun WEBmaster der 
kender dette kodeord.  

c) Spørring-rideforening.dk er en hjemmeside hostet af ONE.COM. 
og vedligeholdt af Anette Frederiksen 

d) Spørring-rideforening.dk indeholder kun foreningsinformationer 
herunder træneroplysninger og kontakt informationer til forenin-
gen. Der kan forefindes billeder og andet medie materiale fra ar-
rangementer. 

• Foreningsserver: 
a) Foreningsserveren er placeret på foreningsadressen låst inde hos 

Anette Frederiksen. 
b) Al data er krypteret. 
c) Kodeord fornyes hver 2. Måned og det er kun Anette Frederik-

sen der kender dette kodeord.  
d) Fremmøderegistrering er opbygget omkring en MS-SQL server 

med et mobil brugerinterface. Her registreres nye medlemmer og 
ikke aktive slettes. 

e) Foreningsserveren indeholder kun almindelige medlemsoplys-
ninger og ingen oplysninger af højre grad.  

  
  

 

 


