Persondatapolitik for AIF Senior Idræt – gældende fra maj 2018
Denne politik er udarbejdet efter retningslinjerne i EUs
persondataforordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018.
1. Hvad registrerer AIF Senior Idræt
De personoplysninger, der ikke falder ind under kategorien ”følsomme
personoplysninger”, kaldes ”almindelige personoplysninger”.
Almindelige personoplysninger kan f.eks. være
identifikationsoplysninger som navn, adresse, fødselsdato,
telefonnummer, e-mailadresse eller andre lignende ikke-følsomme
oplysninger.
Foreningens registrerer kun ”almindelige personoplysninger” såsom det
enkelte medlems navn, adresse, fødselsdato, kontingentbetaling og evt.
telefonnummer og e-mailadresse ved at udfylde denne blanket:

Ved indmeldelse accepterer medlemmet foreningens persondatapolitik,
således som den er beskrevet her.
Instruktørerne registreres tillige med personnummer og evt. CVR nr.
2. Anvendelse af oplysningerne
Registreringen anvendes til kontingentadministration og til at liste
medlemmer pr. hold og til statistikformål.
E-mailadresserne anvendes til at orientere medlemmerne om
eventuelle nyheder, aflysninger af aktiviteter og lignende forhold af
interesse for medlemmerne.

Ved ansøgning til kommunen om tilskud sendes foreningens samlede
medlemsoplysninger, jf. pkt. 1.
Der udarbejdes en samlet medlemsliste samt medlemslister for hvert
hold.
Bestyrelsen modtager efter behov den samlede medlemsliste, jf. pkt. 1.
Foreningens holdledere modtager efter behov lister over deres
respektive hold, hvoraf fremgår oplysningerne, jf. pkt. 1 og den
registrerede medlemsbetaling.
Holdlederne er orienteret om, at listerne er personlig benyttelse i
forbindelse med administrationen af det enkelte hold.
Registreringerne af instruktørerne anvendes til løn- og feriepenge
administration.
2. Sletning af Medlemmer
Hvis et medlem ønsker at få slettet sine oplysninger sker dette
samtidig med at medlemmet udtræder af foreningen.
Tidligere bestyrelsesmedlemmer og holdledere er orienteret om, at
de lister, de måtte have, skal slettes.
Foreningen opbevarer medlemslisterne i 5 år.
3. Dataansvarlig
Den til enhver tid siddende formand, pt. Jørn Jensby er foreningens
dataansvarlige.
Han fører tilsyn med databehandlernes opfyldelse af nærværende
politik.
4. Databehandlere
Foreningen har udpeget 2 databehandlere.
Kirsten Korsholm udpeget databehandler for medlemsoplysningerne
jf. pkt. 1 og registrerer medlemmet på det relevante hold og
udsender efter behov lister til holdlederne og bestyrelsen.
Foreningens kasserer er databehandler for alle økonomiske
transaktioner.
5. Opbevaring af data
Databehandlerne opbevarer medlemsoplysninger m.v. på deres
respektive PC’er og på en ekstern harddisk.
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