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Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Ørsted Kros Venner 

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler foreningen i 
medfør af persondataforordningen. Foreninger er omfattet af pligten i fuldt omfang, 
hvorfor der skal føres fortegnelse over almindelige personoplysninger såvel som per-
sonoplysninger tillagt en højere grad af beskyttelse (følsomme oplysninger, oplysnin-
ger om strafbare forhold og CPR-nummer).  

Den sidste kolonne skal udfyldes og ajourføres løbende af foreningen.  

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: Ørsted Kros Venner, CVR nr. 35341749 

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 23.08.2018 

1. Hvem har ansvaret 
for databeskyttelse i 
foreningen? 
 

Kontaktoplysninger på 
navngivne personer. 

Følgende bestyrelsesmed-
lemmer:  

- Tove Hjort Jensen, 
Tlf.: 29117193, 
mail: 
thj@djurslandsbank
.dk 

2. Hvad er formålene 
med behandlingen? 

Der skal være en beskri-
velse af behandlingsformå-
lene.  
 
Formålet med behandlin-
gerne i foreningen oplistes 
i overordnende kategorier.  
 

a) Varetagelse af med-
lemsforhold og 
hjælperes forhold, 
herunder aktivitets-
udøvelse, kommu-
nikation, medlems-
møder, generalfor-
samlinger og kon-
tingentopkrævning 

b) Administration af 
foreningens ekster-
ne relationer. 

3. Hvilke personoplys-
ninger behandler vi? 

Her bør oplistes de i for-
eningen behandlede per-
sonoplysninger. 
 

Almindelige personoplys-
ninger:  

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

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

a) Ingen 
4. Hvem behandler vi 

oplysninger om? 
De forskellige typer af re-
gistrerede personer, hvor-
om der behandles person-
oplysninger. 
 

Der behandles oplysninger 
om følgende kategorier af 
registrerede personer:  

a) Medlemmer 
b) hjælpere 

 
5. Hvem videregives Oplistning af eventuelle a) Almindelige person-
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oplysningerne til? modtagere af foreningens 
oplysninger, samt hvilke 
oplysninger der videregi-
ves og i hvilke tilfælde.  
 
Hvis oplysninger ikke vide-
regives, angives dette. 
  

oplysninger om 
medlemmer og 
hjælpere videregi-
ves til Ørsted Kro 
A/S. 
 

6. Hvornår sletter vi 
personoplysninger i 
foreningen?  

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

a) Vi opbevarer almin-
delige personoplys-
ninger på medlem-
mer  
i op til 3 år efter til-
hørsforholdets op-
hør. Almindelige 
personoplysninger 
om ulønnede hjæl-
pere opbevares i op 
til 3 år efter virket 
er ophørt.  
 
Oplysninger, der er 
tillagt en højere 
grad af beskyttelse, 
sletter vi i ud-
gangspunktet 
straks efter, at be-
handlingsformålet 
er opfyldt. 

b) CPR-nummer inde-
holdt i bogførings-
materiale gemmes i 
5 år fra regnskabs-
årets udløb 

7. Hvordan opbevarer 
vi personoplysninger 
i foreningen?  

Her skal så vidt muligt la-
ves en generel beskrivelse 
af de tekniske og organi-
satoriske sikkerhedsforan-
staltninger, herunder en 
beskrivelse af måden op-
lysningerne registreres.  
 

Vi opbevarer alle person-
oplysninger i foreningen 
på privat pc, og som er 
beskyttet af password, 
som kun kendes af pcéns 
indehaver. 
Oplysninger på papir 
gemmes kun så længe de 
er relevante. Herefter ma-
kuleres papirerne. 

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

Hvordan opdager, rappor-
terer og undersøger vi 
brud på persondatasikker-
heden? F.eks. ved hacker-
angreb. Hvordan vurderer 
vi, hvor alvorligt bruddet 

Hvis alle eller nogle af de 
registrerede oplysninger 
bliver stjålet, hacket eller 
på anden måde kompro-
mitteret, kontakter vi de 
implicerede og drøfter 
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er? eventuel anmeldelse til 
politiet og til Datatilsynet.  
 
Vi dokumenterer alle brud 
på følgende måde: Vi log-
ger alle uregelmæssighe-
der. 
 

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

Ved erhvervelse af et nyt 
IT-system eller ved æn-
dringer på det nuværende, 
tænker vi databeskyttelse 
med ind. Vi er opmærk-
somme på, at systemet 
gerne må bidrage til: 

a) At vi ikke indsamler 
flere oplysninger 
end nødvendigt. 

b) At vi ikke opbevarer 
oplysningerne læn-
gere end nødven-
digt. 

c) At vi ikke anvender 
oplysningerne til 
andre formål, end 
de formål, som op-
lysningerne oprinde-
ligt blev indsamlet 
til. 
 

Vores IT-system kan føl-
gende:  

a) Systemet har ikke 
en automatisk slet-
tefunktion, så vi 
gennemgår oplys-
ningerne manuelt. 
 

 

 
 


