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Privatlivspolitik (GDPR) for Snaptun Kajakklub, Snaptun 
Dato for seneste ajourføring af dokumentet: 2021-02-17 

 

Følgende er information om privatlivspolitik for Snaptun Kajakklub, til brug for aktive medlemmer af 
Snaptun Kajakklub. 
 
Nærværende dokument er Snaptun Kajakklubs privatlivspolitik og opfylder Databeskyttelseslovens 

krav om oplysningspligten. 

 

Der er yderligere udarbejdet en dokumentation af Snaptun Kajakklubs behandling af data 

(fortegnelsespligten), som er tilgængelig på Snaptun Kajakklubs hjemmeside. 

Snaptun Kajakklub behandler data på baggrund af interesseafvejningsreglen, dvs. at vi ikke indhenter 

eksplicit samtykke for databehandlingen. 

 

I forhold til Databeskyttelsesloven har Snaptun Kajakklubs bestyrelse udpeget en “data ansvarlig” 

som kan kontaktes. 
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Hvem er foreningens data ansvarlige? 
Følgende personer er data ansvarlige: 

 

Palle Ragn c/o 

Snaptun Kajakklub, Snaptun Strandvej 15a, 7130 Juelsminde,  

Palle@Ragn.biz 

+45 5151 1857 

 

Hvorfor behandler vi personoplysninger? 
I Snaptun Kajakklub registrere og behandler vi navne, adresser og kontaktoplysninger for: 

• At varetage medlemsforhold og ledelsesforhold (bestyrelsen), herunder aktiviteter, 

kommunikation, generalforsamlinger, medlemsmøder, bestyrelsesmøder, udvalgsmøder, 

udvalgsopgaver, rengøringsopgaver, udleverede nøgler, bookning af kajakker og andet 

udstyr, og kontingentopkrævning. 

 

• Administration af foreningens eksterne relationer, herunder fx indberetning til kommunen 

eller andre aktører. 

 

Hvilke personoplysninger behandler vi? 
I Snaptun Kajakklub behandler vi kun almindelige personoplysninger:  

• Navn 

• Adresse 

• Mailadresse 

• Telefon 

• Fødselsdato (ikke CPR nummer) 

• Kontingent 

• Medlem af grupper (bestyrelser, udvalg, uddannelser) 

Hvem behandler vi oplysninger om? 
I Snaptun Kajakklub behandler vi kun oplysninger om nuværende medlemmer. 

 

Historiske oplysninger findes kun på klubbens Facebook side og grupper i form af opslag fra 

aktiviteter. 

 

Hvem videregiver vi oplysningerne til? 
I Snaptun Kajakklub videregiver vi kun almindelige personoplysninger om medlemmer og ledere, når 

vi har en legitim interesse eller skal overholde lovgivning. Dette vil i princippet sige at det kun er 

oplysninger på bestyrelse af hensyn til klubbens bankaftaler. 

Hvornår sletter vi personoplysninger?  
I Snaptun Kajakklub opbevarer vi almindelige personoplysninger på medlemmer indtil medlemskabets 

ophører og alle forhold er afsluttet. Dette indebærer at eventuelle udleverede nøgler er tilbageleveret 

mod refusion af depositum for nøglen, hvilket betyder at oplysningerne gemmes indtil vi har modtaget 

nøgler og herefter slettes det tidligere medlem fra vores datakilder hvilket primært er Conventus. 
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Medlemmer kan logge på Conventus så længe de er aktive medlemmer af Snaptun Kajakklub, hvor 

de kan se medlemmer i medlemsgruppen samt udvalgsgrupperne med almindele personoplysninger 

(navn, adresse, telefon medlemsnummer, mail) således at medlemmer kan komme i kontakt med 

hinanden. 

 

Fra foreningens side slettes medlemmerne i Conventus ved revision af medlemskaber, senest dog 

ved sæsonstart hvor kontingentet er indbetalt for at være medlem. 

 

Opslag med billeder og beskrivelser lægges op på foreningens Facebook siden, Facebook offentlig 

gruppe og Facebook intern kommunikation gruppen, og der kan ligeledes forekomme beskrivelse af 

aktiviteter hvor personnavne skrives. Desuden vises navnet på den person der laver et opslag, på 

opslaget.  

 

Ved betaling af kontingent samstemmer medlemmet i at billeder, beskrivelser og tekst kan forekomme 

på disse medier. ønsker medlemmet ikke at billeder eller navn nævnes på disse medier, er det op til 

det enkelte medlemmer meddele dette ved sæsonstart, samt at kontrollere opslag og bede personen 

der har lagt et opslag op, om at fjerne billeder og navne hvor medlemmet forekommer. 

 

Medlemmer kan selv slette sig fra Facebook siden og grupperne når de ikke længere ønsker at være 

medlem af disse. 

 

Snaptun Kajakklub sletter medlemmer fra Intern kommunikation gruppen ved revision af 

medlemskabet, da denne facebook gruppe kun er for aktive medlemmer. 

 

Hvordan opbevarer vi personoplysninger? 
I Snaptun Kajakklub opbevarer vi alle personoplysninger i Conventus som anvender normal låsning 

med logon og password. 

 

Kontobevægelser kan indeholde oplysninger om refusions beløb som et medlem har haft udlæg for. 

Disse er låst inde i klubbens skab som kun kasseren har nøgle til. 

 

Hvordan lever vi op til lovens krav om 

datasikkerhed? 
Klubbens dataansvarlige gennemgår indholdet i privatlivspolitikken løbende og udtaler sig til den 

ordinære generalforsamling om foreningens datasikkerhed og eventuelle brud på denne.  

 

Den dataansvarlige afstemmer procedurer med privatlivspolitikken og sender forslag til ændring til 

bestyrelsen.  

 

Bestyrelsen videregiver alle information vedr. datasikkerhed til den datasvarlige.  

 

Den dataansvarlige opdaterer og sletter løbende informationer således at disse er aktuelle og 

relevante. 

 

I Snaptun Kajakklub kontakter vi Datatilsynet og evt. politiet, hvis alle eller nogle af personoplysninger 

bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret i Conventus programmet, såfremt vi bliver 

opmærksomme på det, eller hvis et medlem oplyser os om dette fra deres datakilder. 
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Hvad kan vores IT system, og hvordan beskytter vi 

de persondata, vi har i vores IT systemer? 

Vi tænker databeskyttelse ind, når vi anskaffer nye IT systemer eller ændrer på de nuværende.  

Vi er opmærksomme på: 

• At vi ikke indsamler flere oplysninger end nødvendigt. 

• At vi ikke opbevarer oplysningerne længere end nødvendigt. 

• At vi ikke anvender oplysningerne til andre formål, end de formål, som oplysningerne 

oprindeligt blev indsamlet til. 

• At vi sletter oplysningerne når de ikke længere er relevante 

Data kilder: 

Conventus 

• Web baseret it system stillet til rådighed af kommunen hvor medlems registrering, 

medlemsgrupper og udvalgsgrupper findes. 

• Kun administratoren kan redigere data. 

• Medlemmer kan logge på og se oplysninger 

• Medlemmer kan booke kajakker. 

Snaptun Kajakklub Hjemmeside 

Snaptun Kajakklub har en hjemmeside hvor generelle information om klubben samt opslag 

(posts) fra klubbens Facebook side også publiceres. Desuden findes kontakt information til 

klubbens grupper. 

Snaptun Kajakklub på Facebook 

Snaptun Kajakklub har 3 Facebook grupper hvor klubben medlemmer slår begivenheder og 

aktiviteter op, disse består af følgende: 

• Snaptun Kajakklub Facebook Siden 

• Snaptun Kajakklub Facebook Gruppen 

• Snaptun Kajakklub FB Intern Kommunikation 

10. Dine rettigheder 

 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler 

personoplysninger om dig:  

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data  

• Retten til indsigt i egne personoplysninger  

• Retten til berigtigelse  
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• Retten til sletning  

• Retten til begrænsning af behandling  

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)  

• Retten til indsigelse  

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved 

at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.  

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine 

personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald 

ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan også selv foretage rettelser af disse 

oplysninger i Conventus mit dit eget login. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelses tilsynsmyndighed, f.eks. D  
 


