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Vedrørende Persondataforordningen
EU's nye Persondataforordning også kaldet General Data Protection Regulation eller bare GDPR, træder i
kraft d. 25. maj 2018, og den sætter en række nye skærpede krav til europæiske virksomheder om, hvordan
de skal behandle persondata fra kunder og medarbejdere.
Persondataforordning giver i store træk samme adgang som i dag til at behandle personoplysninger, også for
idrætsforeninger. Men forordningen skærper kravene til dokumentationen for, at persondata håndteres
forsvarligt.
Persondata, eller personoplysninger, er den type af oplysninger, der kan henføres til en bestemt person. Det
kan være fødselsdato, navn og kontaktoplysninger. Mange personoplysninger er ordinære, andre personoplysninger er følsomme.
Som hovedregel kan den normale idrætsforening stadig behandle de personoplysninger, som er nødvendige
for at afvikle foreningens aktiviteter, ordinære såvel som følsomme.
Der kan registreres og behandles de sædvanlige nødvendige oplysninger om foreningens medlemmer, trænere og ledere. Der skal opkræves kontingenter, instruktører skal vide hvem der er elever og deres niveau,
men kravene til forsvarlig behandling af personoplysninger skærpes, jo mere følsomme oplysningerne er, og
det er et krav at der er et reelt og legitimt behov for det.
Oplysningerne må ikke opbevares længere end dette behov tilsiger, og oplysningerne skal være i et beskyttet
miljø, hvor der kun er adgang for foreningens ledelse eller andre med gyldig grund. Klubben skal sørge for at
de rutiner der beskrives overholdes, sørg for regelmæssigt at få ryddet op.
Sørg for at alle der indtræder i nye roller i klubben, som kræver adgang til data, f.eks. instruktører og bestyrelsesmedlemmer, underskriver en databehandleraftale.
Sørg også for, at såvel eksisterende som nye medlemmer forstår og accepterer at der er informationer på
jeres hjemmeside, så som medlemslister med e-mail og telefon nummer. Det gælder også eksisterende medlemmer. Og sørg for at ”medlemsdelen” af jeres hjemmeside med de personlige oplysninger, er beskyttet
med password.
Det er også vigtigt ikke at registrere personlige oplysninger, som klubben ikke har brug for. Jo færre data I har
jo nemmere er det at håndtere.
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Danmarks Idrætsforbund har udarbejdet en pjece om den enkelte idrætsforenings ansvar. Pjecen kan hentes
her:
https://www.dif.dk/-/media/difdk/forening/dokumenter/foreningsvejledningen.pdf?la=da
I pjecen finder I også links til de tre dokumenter/aftaler klubben skal have etableret:
 Privatlivspolitik for idrætsforeninger
 Fortegnelse over behandling af personoplysninger i en idrætsforening (hvem har adgang til hvad)
 Databehandleraftale
Derudover skal alle klubbens medlemmer underskrive en revideret indmeldelsesblanket, hvor de accepterer
klubbens Privatlivspolitik.
Det er meget vigtigt at klubben får disse ting på plads inden d. 25 maj. Det kan umiddelbart lyde kompliceret,
men når man ser DIFs skabeloner igennem, giver det faktisk god mening. Vi ønsker jo alle at vore personlige
data håndteres forsvarligt.
Spørgsmål om emnet kan rettes til DSvUs formand.
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