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1. Hvem er foreningens 
dataansvarlige? 

Bestyrelsen har det juridiske ansvar for behandling af foreningens 
personoplysninger.  
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er foreningens dataansvarlige:  
 
Kasserer - Peter Atti, kasserer@hjvsl.net 

 
Formand - Jørn Stubtoft, jstubtoft@gmail.com 
 

2. Hvorfor behandles 
personoplysninger? 

Foreningen behandler personoplysninger for at varetage normale medlemsforhold, 
samt overholde gældende lovgivning i forbindelse med våbenforhold. 
Herunder: 

- Alm. skytteaktiviteter 
- Kommunikation til medlemmer 
- Indkaldelse til laugssamlinger 
- Kontingentopkrævning 
- Bestyrelses- og lederes forhold 
- Administration af foreningens eksterne relationer. F.eks. indberetninger af 

medlemmer til Centralt Forenings Register under DGI 
 

Derudover behandler foreningen CPR-numre i forbindelse med ansøgninger om: 
- Våbenforhold (jf. lovgivning)  
- Børneattester for ledere  

 

3. Hvilke personoplysninger 
behandles? 

Almindelige personoplysninger:  
- Medlemsnummer 
- Fulde navn  
- Mailadresse  
- Telefon  
- Adresse  
- Alder  
- Køn 
- År for indmeldelse  
- Oplysninger om medlemmers eventuelle våben 
- Dato for fremmøde på skydebane 
- Dato for udlån-/tilbagelevering af foreningsvåben 

- År for udmeldelse 
 
Strafbare forhold og CPR-nummer: 

- CPR-nummer 
- Eventuelle tilsagn eller afslag fra politiet 
- Børneattester  

 
Følsomme personoplysninger:  

- Ingen 

 
4. Hvem behandler foreningen 
oplysninger om? 

Foreningen behandler oplysninger om følgende kategorier af personer:  
- Medlemmer på prøve 
- Medlemmer  
- Bestyrelse 
- Ledere 
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5. Hvem videregives oplysningerne 
til? 

Foreningen videregiver almindelige personoplysninger om medlemmer, bestyrelse 
og ledere, når der er legitim interesse eller lovgivning skal overholdes. 
 
Disse videregives, når nødvendig, til: 

- Dansk Sportsskytte Forbund 
- Dansk Skytte Union  
- DGI 
- Helsingør Kommune 
- SKV 
- Politiet 
- Justitsministeriet 

 
Når foreningen formidler ansøgninger om våbenforhold (SKV 1-6) eller 
børneattester videregiver foreningen ydermere CPR-nummer til:  

- SKV  
- Politiet 
- Justitsministeriet 

 

6. Hvornår slettes 

personoplysninger, foreningen har 
modtaget?  

 

Jf. Justitsministeriets krav ifm. udlån af foreningsvåben, er foreningen forpligtet til 

at gemme personoplysninger løbende år + 12 måneder.  
Derefter slettes medlemmets oplysninger.  
Dog bibeholdes medlemsnummer, år for indmeldelse, og år for udmeldelse, i 
forhold til statistik. 
 
Oplysninger om strafbare forhold, sletter foreningen i udgangspunktet straks efter, 
at behandlingsformålet er opfyldt.  
 
Medlemsoplysninger og CPR-nummer indeholdt i bogføringsmateriale gemmes i 5 
år fra regnskabsårets udløb. 
  
Børneattestoplysninger opbevares, så længe personen fungerer i sit virke.  

 
7. Hvordan opbevares 
personoplysninger?  

 

Foreningen opbevarer alle personoplysninger, på papir, i aflåst sikkerhedsskab. 
Elektronisk information opbevares i OneDrive, beskyttet af password og 2 faktor 
godkendelse.  
Password er kun kendt af formand og kasserer.  
 

8. Hvordan lever foreningen op til 
lovens krav om datasikkerhed. Hvad 
gør foreningen hvis der opstår et 
brud eller jeres data og systemer 
bliver hacket?  

 

Foreningen kontakter Datatilsynet og politiet, hvis nogle eller alle 
personoplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret. 
 

9. Hvad kan IT-system, og hvordan 
beskyttes persondata, i foreningens 
IT-systemer?  

Foreningen registrerer ikke personfølsomme oplysninger i noget IT-system.  
 

10. Gennemgang og destruktion af 
personfølsomme data. 

Personfølsomme data gennemgås én gang årligt.  
Alle data som foreningen ikke er forpligtet eller ret til at opbevare iht. gældende 
lovgivning, bliver her destrueret. 
 

 


