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Fortegnelse over behandling af personoplysninger i en lokalforening i DcH 

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en forening i medfør 

af persondataforordningen. Lokalforeninger 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 foreninger om behandling af personoplysninger, udgivet 

af DcH.  

Den sidste kolonne skal udfyldes og ajourføres løbende af foreningen.  

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: DcH Ribe, Skydebanevej 4, 6760 Ribe. CVR-

30143175 

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 24.05.2018 

1. Hvem har ansva-
ret for databe-
skyttelse i for-
eningen? 

 

Kontaktoplysninger på 
navngivne personer. 

Følgende bestyrelses-
medlemmer:  

- Annette Støttrup 
Höft. 31500775 

- Formand@dch-
ribe.dk 
 

2. Hvad er formå-
lene med be-
handlingen? 

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

a) Varetagelse af 
medlemsforhold og 
frivilliges forhold, 
herunder aktivitets-
udøvelse, kommu-
nikation, medlems-
møder, generalfor-
samlinger og kon-
tingentopkrævning 

b) Administration af 
foreningens eks-
terne relationer, 
herunder indberet-
ning til kommunen 
efter folkeoplys-
ningsloven samt 
indberetning ved 
konkurrence og 
aktiviteter 

c) Indhentelse af bør-
neattester 
 

3. Hvilke personop-
lysninger be-
handler vi? 

Her bør oplistes de i 
foreningen behand-
lede personoplysnin-
ger. 

Almindelige personoplys-
ninger:  

a) Navn 
b) Mailadresse 
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 c) Telefon 
d) Adresse 
e) Fødselsdato 

 
 
Oplysninger, der er tillagt 
en højere grad af beskyt-
telse:  

a) CPR-nummer 
b) Oplysninger om 

strafbare forhold 
 

4. Hvem behandler 
vi oplysninger 
om? 

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

Der behandles oplysnin-
ger om følgende katego-
rier af registrerede perso-
ner:  

a) Medlemmer 
b) Frivillige 

 

5. Hvem videregi-
ves oplysnin-
gerne til? 

Oplistning af eventu-
elle modtagere af for-
eningens oplysninger, 
samt hvilke oplysnin-
ger der videregives og 
i hvilke tilfælde.  
 
Hvis oplysninger ikke 
videregives, angives 
dette. 
  

a) Almindelige per-
sonoplysninger om 
medlemmer, Frivil-
lige og medlemmer 
videregives til 
Landsforeningen 
DcH, når vi i for-
eningen har en be-
rettiget interesse 
heri 

b) Ved indhentelse af 
børneattester vide-
regives CPR-num-
mer til politiet. hvis 
en børneattest har 
anmærkninger 
 

6. Hvornår sletter vi 
personoplysnin-
ger i foreningen?  

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

a) Vi opbevarer al-
mindelige person-
oplysninger på 
medlemmer  
i op til 3 år efter til-
hørsforholdets op-
hør. Almindelige 
personoplysninger 
om frivillige opbe-
vares i op til 3 år 
efter virket er op-
hørt.   
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b) Oplysninger, der er 
tillagt en højere 
grad af beskyt-
telse, sletter vi i 
udgangspunktet 
straks efter, at be-
handlingsformålet 
er opfyldt. 

c) CPR-nummer in-
deholdt i bogfø-
ringsmateriale 
gemmes i 5 år fra 
regnskabsårets 
udløb 

d) Børneattestoplys-
ninger opbevares, 
så længe perso-
nen fungerer i sit 
virke 
 

7. Hvordan opbeva-
rer vi personop-
lysninger i for-
eningen?  

Her skal så vidt muligt 
laves en generel be-
skrivelse af de tekni-
ske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstalt-
ninger, herunder en 
beskrivelse af måden 
oplysningerne registre-
res.  
 

Vi opbevarer alle person-
oplysninger i foreningen 
på Formandens compu-
ter, som er beskyttet af 
password, som kun For-
manden kender til 

8. Hvad skal vi 
gøre, hvis der 
sker et brud på 
persondatasik-
kerheden? 

Hvordan opdager, rap-
porterer og undersø-
ger vi brud på person-
datasikkerheden? 
F.eks. ved hackeran-
greb. Hvordan vurde-
rer vi, hvor alvorligt 
bruddet er? 

Hvis alle eller nogle af de 
registrerede oplysninger 
bliver stjålet, hacket eller 
på anden måde kompro-
mitteret, kontakter vi vo-
res hovedorganisation og 
drøfter eventuel anmel-
delse til politiet og til Da-
tatilsynet.  
 
Vi dokumenterer alle brud 
på følgende måde: Vi log-
ger alle uregelmæssighe-
der. 
 

9. Hvad kan vores 
IT-system, og har 

Ved erhvervelse af et 
nyt IT-system eller ved 

Vores IT-system kan føl-
gende:  
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vi tænkt databe-
skyttelse ind i vo-
res IT-systemer? 

 

ændringer på det nu-
værende, tænker vi 
databeskyttelse med 
ind. Vi er opmærk-
somme på, at syste-
met gerne må bidrage 
til: 

a) At vi ikke ind-
samler flere op-
lysninger end 
nødvendigt. 

b) At vi ikke opbe-
varer oplysnin-
gerne længere 
end nødvendigt. 

c) At vi ikke an-
vender oplys-
ningerne til an-
dre formål, end 
de formål, som 
oplysningerne 
oprindeligt blev 
indsamlet til. 
 

a) Vi bruger excel-
regneark til opbe-
varing af person-
oplysninger og for-
eningens regn-
skab. 
 

 

 
Bilaget er udarbejdet af Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening  
 


