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Forord: 
Denne fortegnelse er lavet som et hjælpemiddel til databehandling af persondata i Studsgård gymnastik- og 

idrætsforening (SGIF). I fortegnelsen redegøres for de persondata, der behandles i SGIF, hvordan de 

anvendes og hvornår de slettes. Denne fortegnelse dækker også over dokumentationskrav, SGIF skal leve 

op til i ift. GDPR-lovgivningen (Persondataloven). 

Ansvar for databeskyttelse: 
SGIF har selv ansvaret for beskyttelse af persondata. Den hovedansvarlige udpeges hvert år på 

generalforsamlingen. Pr 1 feb 2019 er det: 

- Simon Relund 

- Simonrelund@gmail.com 

- Varevej 58, 7400 Herning 

- Tlf.: 23280005 

Formål med databehandling i SGIF: 
I SGIF ønsker vi at have oplysninger om vores menige medlemmer, ledelsesmedlemmer og trænere for at 

kunne gennemføre en række træningstilbud til glæde og gavn for vore medlemmer. 

Hvilke oplysninger behandler vi: 
SGIF behandler: 

- Navn og efternavn 

- Køn 

- Land 

- Adresse  

- Telefonnummer 

- E-mail 

- Fødselsdato 

 

I visse tilfælde behandler vi også oplysninger af højre beskyttelses grad: 

- CPR-nummer 

- Kontonummer 

- Oplysninger om strafbare forhold 

Hvem behandler vi oplysninger om: 
I SGIF har vi med dem vi behandler oplysninger om forskellige kategorier: 

 

- Medlemmer. Der oprettes en liste over, hvem der er tilmeldt de enkelte hold. Dette gøres med 

henblik på at kunne informere dem omkring afholdelse/aflysning af træning samt videregive 

oplysninger til arrangører ift. turneringer, stævner og andre konkurrencer. 

 

- Trænerne. Oplysninger indsamles jvf. ovenstående, samt relevant info ift. udbetaling af løn. Mange 

oplysninger er også relevante ved indberetning til kommunen og tilmeldelse af kurser. 

 

- Ledelsen. Oplysninger vil primært blive brugt til indkaldelse ved møder og tilmeldelse af kurser. 
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Videregivelse af personoplysninger: 
Alle oplysninger bliver nedskrevet i Conventus. Mange oplysninger bliver automatisk overført af Conventus 

til Kluboffice og DBU. DBU flytter selv oplysninger ud på de forskellige platforme. De har fx appen ”driblr” 

og ”fodbold”. Nogle oplysninger vil også blive videregivet af SGIF til Herning kommune. Oplysninger vil også 

blive delt af SGIF mellem klubberne ift. turneringer og events. Nogle oplysninger vil blive delt med FCM og 

DGI ift. kurser og træningstilbud 

Hvornår sletter vi oplysninger: 
De almindelige oplysninger for medlemmer gemmes 3 år frem efter det kalenderår de er stoppet. Dette 

skyldes at klubben overfor kommunen skal kunne dokumentere 3 år tilbage, hvem der har spillet ift. tilskud.  

 

Oplysninger om ledere og ulønnede trænere gemmes 1 år frem efter det kalenderår de er stoppet. 

 

Lønnede træneres oplysninger gemmes 5 år frem efter det kalenderår de er stoppet. Dette skyldes 

dokumentationskrav fra skat. 

 

Hvem der har adgang til de systemer vi bruger, vil blive gået igennem en gang om året, sådan at gamle 

bestyrelsesmedlemmer, ledere og trænere ikke kan se de oplysninger vi gemmer.  

 

Alt dette skal ske mellem den 1. januar og den 1. februar, og vil blive kontroller på det første 

bestyrelsesmøde efter den 1. februar.  

Hvordan opbevarer vi oplysninger: 
Alle oplysninger bliver bevaret i conventus og Kluboffice og kun personer i bestyrelsen, udvalg og trænere 

har adgang til disse oplysninger. Oplysninger i FCM og DGI har kun bestyrelsen adgang til. 

Sikkerhedsbrud: 
Skulle der ske sikkerhedsbrud i SGIF, skal bestyrelsen samles på dagen og drøfte en eventuel anmeldelse til 

politiet og datatilsynet.  

Vores IT-system: 
I SGIF bruger vi Conventus og Kluboffice. Conventus og Kluboffice er meget sikre og professionelle 

systemer. Vi skriver selv data ind i systemerne og skal selv manuel slette dem. 

 

 

 


