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Fortegnelse over behandling af personoplysninger i  
foreningen Frøbjerg Festspil 
 

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

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i:  

Foreningen Frøbjerg Festspil 

Frøbjergvej 76A 

5560 Aarup 

CVR: 22 42 51 53 

 

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 24. maj 2018 

 

Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen? 
 

Knud Møller 
3025 6118 
Knud.moller@stofanet.dk 
 

Hvad er formålene med behandlingen? Varetagelse af medlemsforhold og forhold for 
frivillige, instruktører, undervisere og øvrige 
ansatte. 
 
Herunder aktivitetsudøvelse, kommunikation, 
medlemsmøder, generalforsamlinger og 
kontingentopkrævning. 
 
Administration af foreningens eksterne 
relationer, herunder indberetning til kommunen 
efter folkeoplysningsloven. 
 
Indhentelse af børneattester. 
 
Udbetaling af løn, godtgørelser og 
skatteindberetning. 
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Hvilke personoplysninger behandler vi? Almindelige personoplysninger:  

Navn 
Mailadresse 
Telefon 
Adresse 
 
 
Oplysninger, der er tillagt en højere grad af 
beskyttelse: CPR-nummer 
 
Oplysninger om indhentelse af børneattester 
 

Hvem behandler vi oplysninger om? Der behandles oplysninger om følgende 
kategorier af registrerede personer:  
Medlemmer 
Frivillige som ikke er medlemmer 
Instruktører, undervisere og øvrige ansatte 
 

Hvem videregives oplysningerne til? Ved indhentelse af børneattester videregives 
CPR-nummer til Politiet.  
 

Hvornår sletter vi personoplysninger i foreningen?  Vi opbevarer almindelige personoplysninger på 
medlemmer i op til 1 år efter tilhørsforholdets 
ophør.  
 
For lønnede instruktører, undervisere og øvrige 
ansattes vedkommende opbevares oplysningerne 
i op til 5 år efter arbejdets ophør.  
 
Oplysninger, der er tillagt en højere grad af 
beskyttelse, sletter vi i udgangspunktet straks 
efter, at behandlingsformålet er opfyldt. 
 
CPR-nummer indeholdt i bogføringsmateriale 
gemmes i 5 år fra regnskabsårets udløb 
 
Oplysninger om indhentelse af 
børneattestoplysninger opbevares, så længe 
personen fungerer i sit virke 
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Hvordan opbevarer vi personoplysninger i 
foreningen?  

Vi opbevarer alle personoplysninger i foreningen:  
 
I administrationsprogrammet MentoClub. 
Foreningen har en databehandler-aftale med 
firmaet Mentoclub ApS. 
 
I økonomisystemet e-conomic. 
Foreningen har en databehandler-aftale med 
firmaet Visma e-conomic a/s. 
 
I Dropbox hvortil ganske få og udvalgte personer 
har adgang. 
 
Hos firmaet Kene Erhvervsservice ApS med hvem 
foreningen har en databehandler-aftale.  
 
Hos firmaet Danske Lønsystemer A/S (Danløn) 
med hvem foreningen har en databehandler-
aftale. 
 
Hos billetten A/S med hvem foreningen har en 
databehandler-aftale. 
 
 

Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på 
persondatasikkerheden? 

Hvis alle eller nogle af de registrerede 
oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden 
måde kompromitteret, kontakter vi DGI og 
drøfter eventuel anmeldelse til Politiet og til 
Datatilsynet.  
 
 

 

 
Frøbjerg, den 24. maj 2018 
 
Knud Møller 
Formand for Hovedbestyrelsen 


