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Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Udviklingsrådet Helle Øst 

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i:  

Udviklingsrådet Helle Øst, Hellevej 50, Vrenderup, 6818 Årre, CVR.nr. 30 62 12 12 

Data for seneste ajourføring af dokumentet:  

18. maj 2018 

 

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

af persondataforordningen. Udviklingsrådet 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). Det påhviler Udviklingsrådet at udfylde og ajourføre løbende denne fortegnelse 

over behandling af personoplysninger. 

Skemaet og instruktionen er udarbejdet af DIF og DGI som en vejledning til idrætsforeninger 

om behandling af personoplysninger. Skemaet er tilrettet til og af Udviklingsrådet Helle Øst. 

 

1. Hvem har 
ansvaret 

for databe-

skyttelse i 
Udviklings-

rådet? 

 

Kontaktoplysninger på 
navngivne personer. 

Følgende Rådsmedlemmer:  
- Claus Jeppesen, tlf. 20295955, 

mail: claus@vestland.dk 

 

2. Hvad er 
formålene 

med be-

handlin-
gen? 

Der skal være en be-
skrivelse af behand-

lingsformålene.  

 
Formålet med behand-

lingerne i Udviklingsrå-

det oplistes i overord-

nende kategorier.  
 

a) Varetagelse af medlemsforhold, 
poster, hverv og pligter for 

rådsmedlemmer, udvalgsmed-

lemmer, konsulenter eller sam-
arbejdspartner,  

b) Planlægning, gennemførelse og 

opfølgning af rådsmøder, aktivi-

teter, kommunikation og års-
møde til. 

c) Udsendelse af dagsordener, 

mødeindkaldelse, referater og 
nyhedsbreve. 

d) Indberetning af personoplysnin-

ger om rådsmedlemmer, ud-

valgsmedlemmer, konsulenter 
og samarbejdspartnere til orga-

nisationer, som Udviklingsrådet 

er medlem af 
e) Udbetaling af løn, godtgørelser 

og skatteindberetning 
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3. Hvilke per-

sonoplys-

ninger be-
handler vi? 

Her bør oplistes de i 

foreningen behandlede 

personoplysninger. 
 

Almindelige personoplysninger:  

a) Navn 

b) Mailadresse 
c) Telefon 

d) Adresse 

e) Tiltrædelses og fratrædelses-
dato 

f) Tillidsposter og hverv 

g) Bankkontonummer 
 

Oplysninger, der er tillagt en højere 

grad af beskyttelse:  

a) CPR-nummer 
 

4. Hvem be-

handler vi 
oplysninger 

om? 

De forskellige typer af 

registrerede personer, 
hvorom der behandles 

personoplysninger. 

 

Der behandles oplysninger om føl-

gende kategorier af registrerede per-
soner:  

a) Rådsmedlemmer 

b) Udvalgsmedlemmer 

c) Konsulenter 
d) Samarbejdspartnere som kan 

være personer i borgerforenin-

ger, fritidsforeninger, andre råd, 
institutioner, interesseorganisa-

tioner og virksomheder. 

 

5. Hvem vide-
regives op-

lysningerne 

til? 

Oplistning af eventuelle 
modtagere af forenin-

gens oplysninger, samt 

hvilke oplysninger der 
videregives og i hvilke 

tilfælde.  

 

Hvis oplysninger ikke 
videregives, angives 

dette. 

  

a) Almindelige personoplysninger 
om Rådsmedlemmer, Udvalgs-

medlemmer, konsulenter og 

samarbejdspartnere videregives 
til Varde Kommune og samar-

bejdspartnere, når vi i Udvik-

lingsrådet har en berettiget in-

teresse heri 
b) Personoplysninger videregives i 

form af CPR-nummer til bank-

forbindelser, Skat og Virk, hvor 
det er påkrævet. 

 

6. Hvornår 

sletter vi 
personop-

lysninger i 

foreningen?  

Der bør være en angi-

velse af hvilke oplys-
ninger, der skal slettes 

og hvornår.  

a) Vi opbevarer almindelige per-

sonoplysninger på medlemmer  
i op til 3 år efter tilhørsforhol-

dets ophør. Almindelige person-

oplysninger om ulønnede ud-
valgsmedlemmer, konsulenter 

og samarbejdspartnere opbeva-

res i op til 1 år efter virket er 
ophørt. For lønnede udvalgs-

medlemmer, konsulenter og 
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samarbejdspartnere vedkom-

mende opbevarer oplysningerne 

i op til 5 år efter arbejdets op-
hør.  

b) Oplysninger, der er tillagt en 

højere grad af beskyttelse, slet-
ter vi i udgangspunktet straks 

efter, at behandlingsformålet er 

opfyldt. 
c) CPR-nummer indeholdt i bogfø-

ringsmateriale gemmes i 5 år 

fra regnskabsårets udløb 

 

7. Hvordan 

opbevarer 

vi person-
oplysninger 

i forenin-

gen?  

Her skal så vidt muligt 

laves en generel be-

skrivelse af de tekniske 
og organisatoriske sik-

kerhedsforanstaltnin-

ger, herunder en be-

skrivelse af måden op-
lysningerne registre-

res.  

 

Vi opbevarer alle almindelige person-

oplysninger i Udviklingsrådet på vores 

hjemmeside, som alle Rådsmedlem-
mer har adgang til og på vores Råds-

medlemmers private computere 

 

Vi opbevarer personoplysninger der er 
tillagt en højere grad af beskyttelse i 

Udviklingsrådet på kassererens og for-

mandens computer, som er låst inde, 
og som er beskyttet af password, som 

kun formanden og kassereren kender 

til 

8. Hvad skal 
vi gøre, 

hvis der 

sker et 
brud på 

personda-

tasikkerhe-

den? 

Hvordan opdager, rap-
porterer og undersøger 

vi brud på persondata-

sikkerheden? F.eks. 
ved hackerangreb. 

Hvordan vurderer vi, 

hvor alvorligt bruddet 

er? 

Hvis alle eller nogle af de registrerede 
oplysninger bliver stjålet, hacket eller 

på anden måde kompromitteret, kon-

takter vi vores hovedorganisation og 
drøfter eventuel anmeldelse til politiet 

og til Datatilsynet.  

 

Vi dokumenterer alle brud på følgende 
måde: Vi logger alle uregelmæssighe-

der. 

 

9. Hvad kan 

vores IT-

system, og 

har vi 
tænkt data-

beskyttelse 

ind i vores 
IT-syste-

mer? 

 

Ved erhvervelse af et 

nyt IT-system eller ved 

ændringer på det nu-

værende, tænker vi 
databeskyttelse med 

ind. Vi er opmærk-

somme på, at systemet 
gerne må bidrage til: 

a) At vi ikke ind-

samler flere op-
lysninger end 

nødvendigt. 

Vores IT-system kan følgende:  

a) Systemet har ikke en automa-

tisk slettefunktion, så vi gen-

nemgår oplysningerne manuelt 
herunder databehandlingsopga-

ver, der skal udføres, som kon-

trol og ajourføring af data og 
regelmæssig fornyelse af pass-

word 
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b) At vi ikke opbe-

varer oplysnin-

gerne længere 
end nødvendigt. 

c) At vi ikke anven-

der oplysnin-
gerne til andre 

formål, end de 

formål, som op-
lysningerne op-

rindeligt blev 

indsamlet til. 

 

 

 


