
Fortegnelsespligten (dokumentationskravet) – behandling af personoplysninger 

1 af 5 
 

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i SfB – Svendborg forende 

Boldklubber 

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en idrætsforening 

i medfør af persondataforordningen. Idrætsforeninger er omfattet af pligten i fuldt om-

fang, hvorfor der skal føres fortegnelse over almindelige personoplysninger såvel som 

personoplysninger tillagt en højere grad af beskyttelse (følsomme oplysninger, oplys-

ninger om strafbare forhold og CPR-nummer).  

Den sidste kolonne skal udfyldes og ajourføres løbende. 

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: Svendborg forende Boldklubber, Rytter-

vej 70, 5700 Svendborg, cvr: 20210214 

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 11-04-2022 

1. Hvem har 
ansvaret 

for data-
beskyt-
telse i for-

eningen? 
 

Kontaktoplysninger på 
navngivne personer. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer:  
- Jakob Visbjerg Rasmussen 

Tlf. 20 29 47 65 
Mail jakob@visbjerg.dk  

2. Hvad er 
formålene 

med be-
handlin-
gen? 

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 
trænere og lederes forhold, herun-

der aktivitetsudøvelse, kommunika-
tion, medlemsmøder, generalfor-
samlinger og kontingentopkrævning 

b) Administration af foreningens eks-
terne relationer, herunder indberet-

ning til kommunen efter folkeoplys-
ningsloven samt indberetning ved 
turneringsadministration til idræts-

organisationer  
c) Indhentelse af børneattester ved 

ansættelse af trænere og ledere. 
d) Udbetaling af løn, godtgørelser og 

skatteindberetning. 

 

3. Hvilke 

personop-
lysninger 

behandler 
vi? 

Her bør oplistes de i 

foreningen behandlede 
personoplysninger. 

 

Almindelige personoplysninger:  

a) Navn 
b) Mailadresse 

c) Telefon 
d) Adresse 

 

Oplysninger, der er tillagt en højere grad 
af beskyttelse:  

a) CPR-nummer 
b) Helbredsoplysninger 
c) Oplysninger om strafbare forhold 

 

mailto:jakob@visbjerg.dk
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4. Hvem be-
handler vi 

oplysnin-
ger om? 

De forskellige typer af 
registrerede personer, 

hvorom der behandles 
personoplysninger. 

 

Der behandles oplysninger om følgende 
kategorier af registrerede personer:  

a) Medlemmer 
b) Ledere 

c) Trænere  
d) Frivillige hjælpere 

 

5. Hvem vi-
deregives 

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 personoplysninger om 
medlemmer, ledere og trænere vi-

deregives til DBU og DBU Fyn, når 
vi i foreningen har en berettiget in-

teresse heri 
b) Ved indhentelse af børneattester vi-

deregives CPR-nummer til politiet. 

 

6. Hvornår 
sletter vi 
personop-

lysninger i 
forenin-

gen?  

Der bør være en angi-
velse af hvilke oplys-
ninger, der skal slet-

tes og hvornår.  

a) Vi opbevarer almindelige personop-
lysninger på medlemmer  
i op til 5 år efter tilhørsforholdets 

ophør. Almindelige personoplysnin-
ger om ulønnede ledere og trænere 

opbevares i op til 1 år efter virket er 
ophørt. For lønnede ledere og træ-
neres vedkommende opbevarer op-

lysningerne i op til 5 år efter arbej-
dets ophør.  

b) Oplysninger, der er tillagt en højere 
grad af beskyttelse, sletter vi i ud-
gangspunktet straks efter, at be-

handlingsformålet er opfyldt. 
c) CPR-nummer indeholdt i bogførings-

materiale gemmes i 5 år fra regn-
skabsårets udløb 

d) Børneattestoplysninger opbevares, 

så længe personen fungerer i sit 
virke  

 

7. Hvordan 

opbevarer 
vi person-
oplysnin-

ger 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 regi-
streres.  

 

Vi opbevarer alle personoplysninger i for-

eningen i vores lukkede IT-miljø, som er 
beskyttet af password, samt to-trins au-
tentificering. Det er alene klubbens data-

ansvarlige, sammen med klubleder og 
sportslige ledelse som har adgang til data. 
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8. Hvad skal 
vi gøre, 

hvis der 
sker et 

brud på 
personda-
tasikker-

heden? 

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 op-
lysninger bliver stjålet, hacket eller på an-

den måde kompromitteret vil der ske an-
meldelse til politiet og til Datatilsynet.  

 
Vi dokumenterer alle brud på følgende 
måde: Vi logger alle uregelmæssigheder. 

 

9. Hvad kan 

vores IT-
system, 

og har vi 
tænkt da-
tabeskyt-

telse ind i 
vores IT-

systemer? 
 

Ved erhvervelse af et 

nyt IT-system eller 
ved ændringer på det 

nuværende, 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. 
 

Vores IT-system kan følgende:  

a) Foretage automatisk sletning 
b) Give notifikationer om databehand-

lingsopgaver, der skal udføres, her-
under om kontrol og ajourføring af 
data 

c) Give notifikation om regelmæssig 
fornyelse af password 

 

 


