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Behandling af personoplysninger i Næstved Roklub
Næstved den 24. maj 2018
1. udgave af GDPR/ Fortegnelsespligt

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Næstved Roklub
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.
Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: Næstved Roklub, Kanalvej 18, 4700 Næstved, CVR nr. 35478256
Data for seneste ajourføring af dokumentet: 24. maj 2018. 1. udgave af GDPR/ Fortegnelsespligt
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Næstved Roklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse
med lovgivningen
Kontaktperson: Knud Aage Jensen
Adresse: Brombærvej 8, 4700 Næstved
CVR: 76 89 44 18
Telefonnummer: +45 26 35 71 21
E-mailadresse: kontakt@knudaagejensen.dk
Website: www.naestvedroklub.dk
Formålet med behandling af personoplysninger med højere grad af beskyttelse
Vi behandler følgende personoplysninger med højere grad af beskyttelse, for sikring af lovkrav:
1) Almindelige medlemsoplysninger:
o Ingen fortegnelser
2) Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer, ledere og trænere:
o CPR-nummer i forhold til krævet ”Børneattest”, herunder oplysninger om
strafbare forhold.
Disse oplysninger rekvireres personligt af medlemmet, og udskriftet sendes til,
samt læses af, alene formanden. Udskriftet opbevares i Næstved Roklubs
bankboks. Denne er tilgængelig for formanden og sekretæren.
o Udbetaling af løn, godtgørelser og skatte indberetning
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Hvilke personoplysninger er tillagt højere grad af beskyttelse
o
o

CPR-nummer i forhold til krævet ”Børneattest”, herunder oplysninger om strafbare forhold.
Udbetaling af løn, godtgørelser og skatte indberetning

Hvem behandler vi personoplysninger om
o
o

Den til enhver tid siddende bestyrelse.
Ledere og trænere, lønnede som ulønnede

Hvem videregives oplysningerne til
o

CPR-nummer i forhold til krævet ”Børneattest”, til Politiet. Samt hvis strafbare forhold til DIF og DGI,
samt DFfR.

Hvornår sletter Næstved Roklub personoplysninger er tillagt højere grad af beskyttelse
o
o
o

Straks efter behandlings formålet e r opfyldt.
CPR-nummer indeholdt i bogføringsmateriale gemmes i 5 år, fra regnskabsårets udløb
”Børneattest”, så længe personen har sit virke i Næstved Roklub

Hvordan opbevarer vi de personoplysninger, der er tillagt højere grad af beskyttelse
o

o

CPR-nummer i forhold til krævet ”Børneattest”, herunder oplysninger om strafbare forhold.
Disse oplysninger rekvireres personligt af medlemmet, og udskriftet sendes til, samt læses af, alene
formanden. Udskriftet opbevares i Næstved Roklubs bankboks.
Denne er tilgængelig for formanden og sekretæren.
Udbetaling af løn, godtgørelser og skatte indberetning, tilgås alene af kassereren, via
Foreningsadministratorer. Alene Økonomiudvalget har adgang hertil.
Formand, Næstformand og Kasserer.

Hvordan håndterer vi brud på persondatasikkerheden
o

Den siddende bestyrelse kontakter DFfR, samt vores data behandlere. Sammen drøftes eventuel
anmeldelse til politiet. Vores data behandlere logger alle brud og uregelmæssigheder
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Hvad kan vores IT-system og har vi overvejet databeskyttelse
o

o

Næstved Roklub indsamler ikke flere oplysninger end nødvendigt. Vi opbevarer ikke oplysninger
længere end nødvendigt. Vi anvender ikke oplysninger til andre formål, end det oplysningerne er
indsamlet til
Næstved Roklubs data behandlere foretager sletning, efter anmodning. Databehandlernes systemer
giver automatisk notifikationer om kontrol og ajourføring af data

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om
dig:
o Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
o

Retten til indsigt i egne personoplysninger

o

Retten til berigtigelse

o

Retten til sletning

o

Retten til begrænsning af behandling

o

Retten til data portabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

o

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig
til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger,
undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som
muligt. Anmodningen skal ske skriftligt, eller elektronisk,
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet:
www.datatilsynet.dk - dt@datatilsynet.dk - +45 33 19 32 00

Bestyrelsen for
Næstved Roklub
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