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Kortlægning af personoplysninger i Hvalsø Tennisklub 
 

Senest ændret 14. maj 2018 
	

Vi anvender følgende 
systemer:   

e-Boks, VIG (bogføringsprogram inkl. medlemskartotek), 
Excel  

Hvordan er vores 
privatlivspolitik gjort 
lettilgængelig?   

Vi har udleveret privatlivspolitikken til eksisterende 
medlemmer, ved ophæng i klublokalet og på vores 
hjemmeside www.	http://www.hvalsoetennis.dk/  

 
Nedenstående skema udfyldes for ethvert system, der håndterer persondata i 
foreningen.   
 
Kopier dermed skemaet og udfyld det for det system, som der skal dokumenteres.  

  

System e-Boks  

Persondata som registreres  
Navn, adresse, cpr-nr. og oplysninger om 
strafbare forhold (børneattest) 

Persondatatyper som findes i systemet  

Almindelige  

CPR-nummer 
Oplysninger om strafbare forhold 

Med hvilket formål behandles 
oplysningerne  

Opfyldelse af lovkrav 
 

Hvem har adgang til oplysningerne  Kun den dataansvarlige 

Slettefrist for persondata (angiv antal 
år og kriterier)   

5 år efter at træneren/lederen er stoppet 

Sker der videregivelse af data fra 
systemet - hvis ja til hvem  

Nej  

Andet relevant    
 
 

System 
VIG (bogføringsprogram inkl. 
medlemskartotek) 

Persondata som registreres  
Navn, adresse, telefon, mobil, 
fødselsdato, e-mail  

Persondatatyper som findes i systemet  Almindelige  
 

Med hvilket formål behandles 
oplysningerne  

Legitim interesse 
 

Hvem har adgang til oplysningerne  Kassereren 

Slettefrist for persondata (angiv antal år 
og kriterier)   

I op til 3 år efter kalenderåret for 
udmeldelse af foreningen 

Sker der videregivelse af data fra 
systemet - hvis ja til hvem  

DTF  

Andet relevant    
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System Excel  

Persondata som registreres  
Navn, adresse, telefon, mobil, bankkonto og 
CPR-nr. på trænere og rengøring  

Persondatatyper som findes i 
systemet  

Almindelige  

CPR-nummer 
Med hvilket formål behandles 
oplysningerne  

Legitim interesse og opfyldelse af lovkrav 
 

Hvem har adgang til oplysningerne  Kassereren 

Slettefrist for persondata (angiv antal 
år og kriterier)   

5 år efter at træneren/lederen er stoppet 

Sker der videregivelse af data fra 
systemet - hvis ja til hvem  

SKAT  

Andet relevant    
 

 

De formål, der angives for hvert enkelt system, samles i foreningens privatlivspolitik 
(bilag 1) samt anføres i foreningens fortegnelsesdokument (bilag 2). Behandles 
personoplysningerne i system tilhørende en databehandler, så skal alene disse 
behandlingsformål angives i databehandleraftalen (bilag 3).  


