
Bilag 2.
Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Sorø-Slagelse Landboforenings Senior-
klub
Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler foreningen i medfør af
persondataforordningen. Seniorklubber er omfattet af pligten, hvorfor der skal føres fortegnelse
over almindelige personoplysninger såvel som personoplysninger tillagt en højere grad af be-
skyttelse (følsomme oplysninger og CPR-nummer).

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 25. maj 2018

1. Hvem har ansvaret for databe-
skyttelse i foreningen?

Formand Karen Bjerre, Fuglebjerg
Tlf. 20863365 - karenbjerre@postkasse.net
Databehandler Jytte K. Poulsen, Gefion
Tlf. 70279000 - jkp@vkst.dk

2. Hvad er formålene med be-
handlingen?

a) Varetagelse af medlemsforhold herunder
kommunikation, medlemsmøder, general-
forsamlinger og kontingentopkrævning

b) Administration af foreningens eksterne
relationer, herunder indberetning til
Landbrugets Seniorklubber

3. Hvilke personoplysninger be-
handler vi?

Almindelige personoplysninger:
a) Navn
b) Adresse
c) Telefon/mobil
d) Mail
e) Fødselsdato
f) Ind- og udmeldelsesdato

4. Hvem behandler vi oplysninger
om?

Medlemmer

5. Hvem videregives oplysninger-
ne til?

a) Landbrugets Seniorklubber får årligt en
medlemsliste med navn, adresse, fød-
selsdato samt indbetalt kontingent

b) Medlemslister med navn, adresse, tele-
fon/mobil og e-mail udleveres i gang år-
ligt til bestyrelsen

6. Hvornår sletter vi personoplys-
ninger i foreningen?

a) Vi opbevarer almindelige personoplysninger
på medlemmer i op til 1 år efter tilhørsfor-
holdets ophør (Gefion opbevarer i henhold til
VKST’s forretningsgang).

b) CPR-nummer indeholdt i bogføringsmateriale
gemmes i 5 år fra regnskabsårets udløb

7. Hvordan opbevarer vi person-
oplysninger i foreningen?

Vi opbevarer alle personoplysninger i for-
eningen på computere, som er låst inde, og
som er beskyttet af passwords.

8. Hvad skal vi gøre, hvis der sker
et brud på persondatasikkerhe-
den?

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplys-
ninger bliver stjålet, hacket eller på anden
måde kompromitteret, kontakter vi vores IT-
afdeling og drøfter eventuel anmeldelse til
politiet og til Datatilsynet.

Vi logger alle uregelmæssigheder.


