
    

                                 

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i Bogense Seniorklub af 2006. 

 

1. Klubbens dataansvarlige. 

 

Den primære dataansvarlige er klubbens formand. 

 

Overordnet er den samlede bestyrelse dataansvarlig. Kontaktoplysninger til bestyrelsen fremgår af 

klubbens hjemmeside – bogenseseniorklub.dk 

 

 

2. Formålet med behandling af personoplysninger. 

 

Formålet er varetagelse af medlemsforhold og udarbejdelse af program for 1. og 2. halvår herunder 

udflugter og rejser. 

 

De pågældende programmer indeholder en beskrivelse af klubbens aktiviteter. Nogle arrangementer 

kræver tilmelding og dermed føres tilmeldingslister og efterfølgende udarbejdes der deltagerliste for 

det pågældende arrangement. Ved udflugter og rejser udleveres deltagerlisten til tur- eller 

rejsearrangøren. 

 

Deltagerlisten indeholder det enkelte medlems navn og adresse og i visse tilfælde cpr. nr. ved 

udlandsrejser. 

 

Programmer uddeles til hvert enkelt medlem ved brug af medlemslister indeholdende medlemsnr., 

navn og adresse. 

 

Herudover har klubben sin egen hjemmeside. Formålet med hjemmesiden er dels at gøre 

opmærksom på klubbens eksistens og arrangementer ligesom der er mulighed for at indmelde sig i 

klubben og at sende beskeder til formanden, kassereren og webmasteren. (Beskeden går automatisk 

fra hjemmesidens lukkede mailboks til ovennævntes private mailboks). 

 

De personlige oplysninger behandles også i forbindelse med den årlige generalforsamling og årlig 

kontingentopkrævning samt deltagergebyr, hvis deltagelse i en bestemt aktivitet kræver det. 

 

Grundlaget for nævnte tiltag er løbende udarbejdelse / ajourføring af medlemsliste. 

 

3. Personoplysninger, der behandles. 

 

De oplysninger, der behandles for medlemmer er: medlemsnummer, navn, adresse, og mailadresse. 

Ved udlandsrejse kan det være nødvendigt med oplysninger om cpr.nr., hvis det afkræves af 

rejsearrangøren eller rejselandet. 

 

4.  

Formand Henning Jørgensen 

Plantagevænget 4 

5400 Bogense 

Tlf. 41447888 

E-mail: h.s.j@privat.dk 

www.bogenseseniorklub.dk 

 

mailto:h.s.j@privat.dk


5. Der behandles oplysninger om. 

 

Som det fremgår ovenfor behandles der oplysninger om medlemmer.  

 

6. Videregivelse af oplysninger. 

 

Medlemslisten videregives ikke til tredjemand. 

 

I forbindelse med rejsearrangementer o.l. udleveres deltagerliste med navn, adresse, tlf. nr. og 

mailadressen til rejsearrangøren. Såfremt denne kræver cpr. nr. indhentes disse oplysninger i det 

enkelte tilfælde og udleveres til rejsearrangøren. Vi makulerer oplysningerne efter rejsens afholdelse. 

 

7. Sletning af personlige oplysninger. 

 

Klubben opbevarer de under punkt 3 personoplysninger indtil udløb af regnskabsåret det år 

medlemsskabet ophører. De personlige oplysninger destrueres umiddelbart herefter. 

 

Bogføringsmateriale, der kan indeholde personlige oplysninger, gemmes og opbevares i 

overensstemmelse med bogføringslovens krav om 5 år. 

 

8. Opbevaring af personoplysninger. 

 

Klubben opbevarer alle personoplysninger på klubbens pc, der er sikret og opbevares hos kassereren. 

 

Der er adgangskode på den anvendte pc. Ligeledes foretages der periodevis sikkerhedskopiering af 

de personlige oplysninger. Sikkerhedskopier opbevares hos formanden. 

 

Indtastningen sker på grundlag af indmeldelsesblanket, ændringsblanket og udmeldelsesblanket eller 

via klubbens hjemmeside. 

 

9. Brud på datasikkerheden. 

 

Ved brud af datasikkerheden herunder hacking af data og systemer vil vi kontakte Datatilsynet og 

evt. Politiet. 

 

Det vil være aktuelt, hvis alle eller nogle personoplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde 

kompromitteret. 

 

Vi tænker løbende på databeskyttelse og er herunder opmærksom på: 

o at klubben ikke indsamler flere oplysninger end nødvendigt 

o at klubben ikke opbevarer personoplysninger længere end nødvendigt 

o at klubben ikke anvender oplysningerne til andre formål, end de formål som oplysningerne 

oprindeligt blev indsamlet til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedtaget af bestyrelsen, den 9. oktober 2018 

 

 

________________________________   __________________________________ 

Henning Jørgensen Bodil Gantzhorn 

 

 

 

________________________________   __________________________________ 

Grethe Marcussen Knud Erik Stegø 

 

 

 

________________________________   __________________________________ 

Hanne Stegemejer Hans Pedersen 

 

 

________________________________   

Kurt Holmsted 

 

 

 


