Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Rungsted Kajakklub

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en idrætsforening i medfør 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.
Bilaget er baseret på grundlag af skabelon udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab. 2. udgave, februar 2018.

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i:
Rungsted Kajakklub, Rungsted Havn 8, 2970 Rungsted Kyst. CVR-nr.: 28181965
Data for seneste ajourføring af dokumentet: 26.10.2018
1. Hvem har ansvaret for databeskyttelse i
foreningen?

Kontaktoplysninger
på de ansvarlige

Følgende bestyrelsesmedlemmer:
- Medlemsadminstrator,
medlemsadm@rungstedkajak.dk
- Formand for bestyrelsen, formand@rungstedkajak.dk

2. Hvad er formålene med
behandlingen?

Der skal være en
beskrivelse af behandlingsformålene.

1. Varetagelse af medlemsforhold, herunder aktivitetsudøvelse, uddannelse, kommunikation, medlemsmøder,
generalforsamlinger og kontingentopkrævning m.v.
2. Administration af foreningens eksterne relationer, herunder indberetning til kommunen efter folkeoplysningsloven samt indberetning ved
turneringsadministration til
idrætsorganisationer
Almindelige personoplysninger:
a) Navn
b) Mailadresse
c) Telefon
d) Adresse
e) Fødselsdato
f) Køn
g) Indmeldelsesdato
h) Medlemmets ro-aktiviteter og ro-færdigheder

Formålet med behandlingerne i foreningen oplistes i
overordnende kategorier.

3. Hvilke personoplysninger
behandler vi?

Her bør oplistes de i
foreningen behandlede personoplysninger.
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i) Logningsdata fra elektroniske dørlåse i klubhuset
Der behandles oplysninger
om følgende kategorier af registrerede personer:
Medlemmer

4. Hvem behandler vi oplysninger om?

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

5. Hvem videregives oplysningerne til?

Oplistning af eventuelle modtagere af
foreningens oplysninger, samt hvilke
oplysninger der videregives og i hvilke
tilfælde.

Almindelige personoplysninger om medlemmer videregives til DGI og specialforbund
under DIF, herunder Dansk
Kano og Kajakforbund, når vi
i foreningen har en berettiget
interesse heri.

6. Hvornår sletter
vi personoplysninger i foreningen?

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

7. Hvordan opbevarer vi personoplysninger
i foreningen?

Her skal så vidt muligt laves en generel
beskrivelse af de
tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder en beskrivelse af måden
oplysningerne registreres.

1. Vi opbevarer almindelige
personoplysninger på medlemmer i op til 3 år efter tilhørsforholdets ophør.
2. Logningsdata fra aktivering
af de elektroniske dørlåse i
klubhuset slettes manuelt.
Sletning sker løbende, dog
tidligst 3 måneder efter logning.
1. Vores medlemssystem er
baseret på Umbraco og adgang sker via klubbens hjemmeside, der er opdelt i en offentlig del uden personoplysninger og en lukket del for
klubbens medlemmer, der
kan få adgang med personlig
kode. På den lukkede del
fremgår antal roede km., deltagerlister til ture m.v., og
disse oplysninger indtastes af
medlemmerne selv. Medlemsoplysninger, herunder navn,
adresse m.v. findes i et særligt medlemsadministrationsmodul, som medlemsadministratoren, den system-ansvarlige og nogle få andre
med særlige administrative
funktioner har adgang til med
kode. Medlemsoplysninger
indtastes inden indmeldelse
2

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Rungsted Kajakklub

8. Hvad skal vi
gøre, hvis der
sker et brud
på persondatasikkerheden?

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

Hvordan opdager,
rapporterer og undersøger vi brud på
persondatasikkerheden? F.eks. ved
hackerangreb. Hvordan vurderer vi,
hvor alvorligt bruddet er?

Ved erhvervelse af
et nyt IT-system eller ved ændringer på
det nuværende,
tænker vi databeskyttelse med ind. Vi
er opmærksomme
på, at systemet
gerne må bidrage
til:
a. At vi ikke indsamler flere oplysninger
end nødvendigt.
b. At vi ikke opbevarer oplysningerne
længere end nødvendigt.
c. At vi ikke anvender oplysningerne til
andre formål, end de
formål, som oplysningerne oprindeligt
blev indsamlet til.

af medlemmet selv. Medlemsadministratoren registrerer
løbende data om kontingentbetaling m.v.
2. Klubben har elektroniske
dørlåse, der aktiveres ved en
brik, der er indkodet specifikt
for hvert eneste medlem. Ved
aktivering af dørlåsene registreres i en log, hvilken specifikke nøglebrik, er blevet anvendt.
Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver
stjålet, hacket eller på anden
måde kompromitteret, kontakter vi vores hosting-leverandør og drøfter eventuel
anmeldelse til politiet og til
Datatilsynet.
Vi vurderer omfang og type af
eventuelle brud og informerer
de berørte medlemmer i det
omfang det er muligt.
Vores medlemssystem har
ikke en automatisk slettefunktion. Ved udmeldelse af
medlemmer er det op til den
person som vedligeholder/udmelder at anonymisere personlige medlemsdata, som email, navn, adresse og telefonnummer.
Ved eventuel revision af systemet vil anonymisering
blive indbygget ved udmeldelse af et medlem.
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