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Gjøl Sejlklubs opfyldelse af fortegnelsespligten (dokumentationskravet) 

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Gjøl Sejlklub 

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i:Gjøl Sejlklub, Gjøl Havn 12, 9440 Aabybro. 

CVR -nummer: 14255338 

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 21-05-2018 

1. Hvem har ansvaret 
for databeskyttelse 

i foreningen? 
 

Følgende bestyrelsesmedlemmer:  
- Formand for Gjøl Sejlklub  

Carl-Johan Dissing, tlf.: 29681760, Limfjordsgade 
84, 9440 Aabybro,  
e-mail: dissing – at dissing.dk 

 
- Kasserer i Gjøl Sejlklub 

Joachim Danckert, tlf.: 29820420 
Hammergårdsvej 18, 9440 Aabybro,  
e-mail: joachim-at-danckert.dk 

2. Hvad er formålene 
med behandlingen? 

a) Varetagelse af medlemsforhold og trænere og le-
deres forhold, herunder aktivitetsudøvelse, kom-

munikation, medlemsmøder, generalforsamlinger 
og kontingentopkrævning 

b) Administration af foreningens eksterne relationer, 
herunder indberetning til kommunen efter folkeop-
lysningsloven  

3. Hvilke personoplys-
ninger behandler 

vi? 

Almindelige personoplysninger (kun de oplysninger, der 
fremgår af indmeldelsesblanketten) 

a) Navn 
b) Mailadresse 

c) Telefon 
d) Adresse 
e) Køn 

a) Fødselsdag/-år 

4. Hvem behandler vi 

oplysninger om? 

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af re-

gistrerede personer:  
a) Medlemmer 

b) Ledere 
c) Trænere 

5. Hvem videregives 
oplysningerne til? 

a) Navn og adresse videregives til Dansk Sejlunion 
b) Ved indhentelse af børneattester videregives CPR-

nummer til politiet. CPR-nummeret registreres 

ikke digitalt, og når CPR-nummeret er blevet vide-
regivet til politiet slettes CPR-nummeret 

 

6. Hvornår sletter vi 

personoplysninger i 
foreningen?  

a) Vi opbevarer almindelige personoplysninger på 

medlemmer i op til 3 år efter kalenderåret for din 
udmeldelse af foreningen. Almindelige personop-
lysninger om ulønnede ledere og trænere opbeva-

res i op til 1 år efter virket er ophørt.  



Gjøl Sejlklubs opfyldelse af fortegnelsespligten (dokumentationskravet) 

2 af 2 
 

b) Oplysninger, der er tillagt en højere grad af be-
skyttelse, sletter vi i udgangspunktet straks efter, 

at behandlingsformålet er opfyldt. 

7. Hvordan opbevarer 

vi personoplysnin-
ger i foreningen?  

Gjøl Sejlklub anvender Conventus til administration og 

regnskab, herunder til opbevaring af personoplysninger. 
(Conventus er et administration- og regnskabssystem, 

der stilles til rådighed af Jammerbugt Kommune). Der er 
indgået en databehandleraftale med Conventus. Adgan-
gen til Conventus er beskyttet af password. Kun Gjøl 

Sejlklubs formand og Gjøl Sejlklubs kasserer har adgang 
til Conventus. 

8. Hvad skal vi gøre, 
hvis der sker et 

brud på personda-
tasikkerheden? 

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver 
stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kon-

takter vi Jammerbugt Kommune, som har stillet Conven-
tus til rådighed for Gjøl Sejlklub og drøfter eventuel an-
meldelse til politiet og til Datatilsynet. 

 

 

 

 


