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Skema til brug for kortlægning af personoplysninger i idrætsforeninger 

 
 

 

Vi anvender følgende systemer:   

Hjemmesiden: http://live-895-tjaereborg-
if.umbraco-proxy.com/ 
 

E-box 
DBU Kluboffice 

Facebook 

Integram 

Hvordan er vores privatlivspolitik gjort 

lettilgængelig?   
Ligger på hjemmesiden under ”Om TIF” 

 

Nedenstående skema udfyldes for ethvert system, der håndterer persondata i 
foreningen.   

 

Hjemmesiden: http://live-895-tjaereborg-if.umbraco-proxy.com/ 
 

  

Persondata som registreres  
Navn, adresse, TLF, Mobil nr., e-mail, Billede, 
Tittel, Kampresultater  

Persondatatyper som findes i 
systemet  

Ingen personoplysninger med højere grad ad 
beskyttelse 

Med hvilket formål behandles 

oplysningerne  

For information for foreningensmedlemmer og 

andre interesserede  

Hvem har adgang til oplysningerne  
Alle der har adgang til internettet og søger så 

TIF’s hjemmeside 

Slettefrist for persondata (angiv antal 

år og kriterier)   
Se retningslinjer i foreningsvejledningen 

Sker der videregivelse af data fra 

systemet - hvis ja til hvem  
Nej, ikke fra klubbens side  

Andet relevant    

 

* De formål, der angives for hvert enkelt system, samles i foreningens privatlivspolitik 

(bilag 1) samt anføres i foreningens fortegnelsesdokument (bilag 2). Behandles 

personoplysningerne i system tilhørende en databehandler, så skal alene disse 

behandlingsformål angives i databehandleraftalen (bilag 3).  

E-Box 
 

  

Persondata som registreres  
Navn, Adresse, CPR-Nr., Børneattest 

status,   

Persondatatyper som findes i systemet  
Almindelige personoplysninger, CPR-
nr.   

http://live-895-tjaereborg-if.umbraco-proxy.com/
http://live-895-tjaereborg-if.umbraco-proxy.com/
http://live-895-tjaereborg-if.umbraco-proxy.com/


2 
 

TOTAL Classification: Restricted Distribution 

TOTAL - All rights reserved 

Med hvilket formål behandles oplysningerne  For at kunne håndtere Børneattester  

Hvem har adgang til oplysningerne  Kasseren og Børneattest ansvarlig  

Slettefrist for persondata (angiv antal år og 

kriterier)   

Se retningslinjer i 

foreningsvejledningen 

Sker der videregivelse af data fra systemet - 
hvis ja til hvem  

Nej, ikke fra klubbens side  

Andet relevant    

 

* De formål, der angives for hvert enkelt system, samles i foreningens privatlivspolitik 

(bilag 1) samt anføres i foreningens fortegnelsesdokument (bilag 2). Behandles 

personoplysningerne i system tilhørende en databehandler, så skal alene disse 

behandlingsformål angives i databehandleraftalen (bilag 3).  

DBU kluboffice 
 

  

Persondata som registreres  
Navn, Adresse, TLF, e-mail, billede, 

fødselsdato, køn 

Persondatatyper som findes i systemet  Almindelige personoplysninger og køn  

Med hvilket formål behandles 

oplysningerne  

For at kunne håndtere holdkort og 

spillelicenser ved DBU  

Hvem har adgang til oplysningerne  
Brugeren selv, Kasseren, Træner for 

holdet  

Slettefrist for persondata (angiv antal år 

og kriterier)   
Se retningslinjer i foreningsvejledningen 

Sker der videregivelse af data fra 

systemet - hvis ja til hvem  
Nej ikke fra klubbens side 

Andet relevant    

 

* De formål, der angives for hvert enkelt system, samles i foreningens privatlivspolitik 

(bilag 1) samt anføres i foreningens fortegnelsesdokument (bilag 2). Behandles 

personoplysningerne i system tilhørende en databehandler, så skal alene disse 

behandlingsformål angives i databehandleraftalen (bilag 3).  

Facebook 

Persondata som registreres  
Navn, billeder, kampresulat, beskrivelse af 

kamp og målscore 

Persondatatyper som findes i 

systemet  

Almindelige  

 Og evt. måtte udgå med skade  

Med hvilket formål behandles 

oplysningerne  

For information for foreningensmedlemmer 

og andre interesserede 

Hvem har adgang til oplysningerne  
Alle der har adgang til internettet og søger så 

TIF’s Facebook side 
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Slettefrist for persondata (angiv antal 

år og kriterier)   
Se retningslinjer i foreningsvejledningen 

Sker der videregivelse af data fra 

systemet - hvis ja til hvem  
Nej ikke fra klubbens side 

Andet relevant    

 

* De formål, der angives for hvert enkelt system, samles i foreningens privatlivspolitik 

(bilag 1) samt anføres i foreningens fortegnelsesdokument (bilag 2). Behandles 

personoplysningerne i system tilhørende en databehandler, så skal alene disse 

behandlingsformål angives i databehandleraftalen (bilag 3).  

 

Integram 

Persondata som registreres  
Navn, billeder, kampresulat, beskrivelse af 

kamp og målscore 

Persondatatyper som findes i 

systemet  

Almindelige  

 Og evt. måtte udgå med skade  

Med hvilket formål behandles 

oplysningerne  

For information for foreningensmedlemmer 

og andre interesserede 

Hvem har adgang til oplysningerne  
Alle der har adgang til internettet og søger så 

TIF’s Integram side 

Slettefrist for persondata (angiv antal 
år og kriterier)   

Se retningslinjer i foreningsvejledningen 

Sker der videregivelse af data fra 
systemet - hvis ja til hvem  

Nej ikke fra klubbens side 

Andet relevant    

 

* De formål, der angives for hvert enkelt system, samles i foreningens privatlivspolitik 

(bilag 1) samt anføres i foreningens fortegnelsesdokument (bilag 2). Behandles 

personoplysningerne i system tilhørende en databehandler, så skal alene disse 

behandlingsformål angives i databehandleraftalen (bilag 3).  

 

 

 

 

 

 

 


