Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i ;
Vestegnens Idrætsforening
Næssundvej 325, 7960 Karby
CVRnr: 15933275
Dato for sidste ajourføring af dokumentet; 30. november 2018.
Foreningens dataansvarlige;
Formand: Jutta Mogensen, Næssundvej 294, 7970 Redsted, tlf; 60491168
Kasserer; Betina Lind Hansen, Hovmøllevej 5, 7960 Karby, tlf; 22465086
Sekretær; Bodil Møller Kristensen, Ørndrupvej 23, 7960 Karby, tlf; 40351433
Behandling af almindelige personoplysninger;
Vi behandler almindelige personoplysninger på det enkelte medlem som;
Navn- adresse – mailadresse – telefonnr. - fødselsdato.
Personer som dette vedrører, er;
Medlemmer – trænere – ledere – bestyrelse – frivillige.
Almindelige personoplysninger bruges til;
Medlemsregistrering – kontingentopkrævning – medlemsmøder – aktiviteter – indberetning til
kommunen – udbetaling af godtgørelser – trænere skal bruge oplysningerne til holddannelser.
Behandling af følsomme personoplysninger;
Vi behandler følsomme personoplysninger på det enkelte medlem som;
Navn – CPR- nummer.
Følsomme personoplysninger bruges til;
Bruges til indhentning af børneattest.
Brug af Billeder;
Som medlem i en idrætsforening , vil der blive taget billeder i forbindelse med stævner, events,
kampe, opvisninger og i andre offentlige situationer. Dette er fuldt lovligt.
Brug af situations billeder på diverse medier er tilladt, der skal dog samtykke til holdbilleder.
Sletning af almindelige personoplysninger;
Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer i 2 år efter medlemsskabets ophør.
Sletning af følsomme personoplysninger;
Oplysninger om strafbare forhold, slettes straks efter behandlingsformålet er opfyldt.
CPR- nummer gemmes i et år – børneattest fornyes hvert år.
CPR- nummer indeholdt i bogføringsmateriale gemmes i 5 år fra regnskabsårets udløb.

Opbevaring af personoplysninger;
Almindelige personoplysninger;
Opbevares i foreningens pc`er under conventus.
Følsomme personoplysninger;
Disse opbevares på foreningens e- boks, hvor der skal anvendes kode.
Datasikkerhed;
Vi kontakter datatilsynet og evt. politiet, hvis alle eller nogle af personoplysninger bliver stjålet,
hacket eller på anden måde kompromitteret.
Vi indsamler ikke flere oplysninger end nødvendigt.
Vi opbevarer ikke oplysninger længere end nødvendigt.
Vi anvender ikke oplysninger til andre formål end de anførte.

