
EU’s databeskyttelsesforordning 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger mv. (databeskyttelsesforordningen).

Forordningen træder i kraft den 25. maj 2018.

Kajakforeningen Saqqit har derfor udarbejdet disse retningslinier for vores forening, som er 
gældende fra den 25. maj 2018.

1: Indhentet viden

Vi har indhentet viden om at persondataloven er blevet erstattet af databeskyttelsesforordningen. 
Det er sket ved et informationsmøde med Catrine Søndergaard Byrne Partner, advokat (L), CIPP/E. 

Efterfølgende er bestyrelsen blev informeret omkring databeskyttelsesforordningen.

2: Ansvarlig for persondataforordningen i foreningen

Bestyrelsen har udpeget Kassereren for foreningen til at være ansvarlig for at persondataforordningen er 
implementeret bedst muligt i foreningen. Kassereren sørger for at disse regler ajourføres mindst 1 gang om 
året ved udløbet af marts måned. 

Bestyrelsen er forpligtiget til at informere nye bestyrelsesmedlemmer omkring persondataforordningen.

3: Dataansvarlig

Foreningen er Dataansvarlig, da vi indsamler personoplysninger, som vi skal bruge til kajakforeningen’s 
virke.

1. Vi indsamler kun almene personoplysninger efter persondataforordningen. 

2. Hvis der opstår en situation, hvor det efter vores virke er nødvendig at indhente mere 
personfølsomme oplysninger skal det ske efter forordningens regler.

3. Ansvaret for oplysninger om CPR numre er overdraget til vores Databehandlere med hvem der 
er indgået skriftlige aftaler. Databehandlerne har bosted i Danmark.

4: Databehandlere

Databehandlere  - Vi samarbejder med eksterne databehandlere - bank og digitaliseringsstyrelsen, som 
håndterer data i henhold til persondataforordningen. 
5:  Opbevaring af bilag og oplysninger i foreningen.

1. Alle foreningens fysiske bilag opbevares ikke frit tilgængeligt.  
2. Digitale oplysninger og dokumenter opbevares på en ekstern harddisk og med backup på en 

tilsvarende ekstern hardisk.
3. Formandens og kassererens mail er placeret hos en dansk internetudbyder.

6: Foreninges hjemmeside.

Foreningens hjemmeside er placeret på en server i et EU land.

Der er sammen med Værkstedet Åmosen indgået samtykke om de personlige foto, der lægges på 
hjemmesiden.



9: Samarbejde med andre.  
Kajakforeningen Saqqit har en partnerskabsaftale med Værkstedet Åmosen, Værkstedet Åmosen er 
en del af Sorø Kommune og derfor ligeledes omfattet af persondataforordningen. 

8: De registreredes rettigheder. 

1. Alle medlemmer af foreningen har ret til at se foreningens dokumenter, der ikke indeholder 
personfølsomme oplysninger- se dog punkt 7,2. 

2. Alle kan rette henvendelse til formanden og få adgang til at få indsigt i sine 
personoplysninger, som foreningen har. 

3. Hvis der er forkerte oplysninger har alle ret til at få korrigeret disse. 
4. Foreningen sletter personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for forenings 

virke. 
5. Foreningen benytter ingen persondata til direkte markedsføring. 

9: Selvanmeldelsespligt ved databrud. 
 
Der er en selvanmeldelsespligt ved databrud hos os som dataansvarlig, fx ved hackerangreb, tyveri, 
mv, hvor persondata kompromitteres.  
Anmeldelse skal ske inden 72 timer. Det er formanden der foretager anmeldelse til Datatilsynet, og 
underretter de registrerede om bruddet hurtigst muligt.  

Niløse, den 22. maj 2018 


