Privatlivspolitik
EU’s Persondataforordning trådte i kraft den 25. maj 2018.
Persondata er f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato og
cpr-nummer.
Mange firmaer har formuleret privatlivspolitikker, der fortæller hvordan man
behandler persondata.

Privatlivspolitik for idrætsforeninger
DOF har lagt en nyhed på sin hjemmeside den 4. maj 2018 med titlen
”Hvad betyder den nye persondataforordning for din forening?”:
https://do‐f.dk/dansk‐orienterings‐forbund/nyhed/7494‐hvad‐betyder‐den‐nye‐
persondataforordning‐for‐din‐forening

Nederst kan man klikke på Persondata og foreningen
og derefter kan man under overskriften ”Vejledninger fra DOF/DGI” klikke
på dette link:
https://www.dgi.dk/media/20482/vejleding_personoplysninger_27619_version2.pdf
På side 9 i vejledningen kan man klikke på:
Bilag 1 Eksempel på privatlivspolitik til opfyldelse af oplysningspligten
og
Bilag 2 Skabelon til brug for opfyldelse af fortegnelsespligten
(dokumentationskravet)
I bilag 1 kan man indsætte relevante oplysninger om egen forening.
Her er toppen af skabelonen:

Privatlivspolitik for idrætsforeninger
[Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken]

[Foreningens navn]s dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine
personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime)
interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine
oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
[Foreningens navn] er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: [Navn(e) på foreningens kontaktperson(er)]
Adresse: [Adresse]
CVR: [xxxxxxxx]
Telefonnr.: [xxxxxxxx]
Mail: [xxxxxxxx]
Website: [xxxxxxxx]

Skabelonen fortsætter med følgende emner:
-

Behandling af personoplysninger
Her indsamler vi oplysninger fra
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
Samtykke
Videregivelse af dine personoplysninger
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Dine rettigheder
Revidering af privatlivspolitikken

Teksterne er generelle og flere steder henvises til ”relevante
idrætsorganisationer”. Skabelonen fylder i alt fire A4-sider.

Privatlivspolitik for o-klubber
Det vil være fint, hvis vi kan bruge samarbejdet her i Østkredsen til,
at en o-klub vil stille en word-version af en færdigskrevet tekst til
rådighed for os andre, så vi blot skal ændre klubnavn, dato og
kontaktpersoner.
Hvem vil gøre det?
Er der nogen, der har erfaringer med det omtalte bilag 2:
Fortegnelse over behandling af personoplysninger i en
idrætsforening

