
Persondata i Sjælsø Skakklub 

Formål 

Formålet med dette dokument er at dokumentere, at Sjælsø Skakklub overholder kravene til behandling af 

personoplysninger. 

Sjælsø Skakklub behandler i minimalt omfang personoplysninger og lagrer ikke fortrolige eller følsomme 

personoplysninger. I det følgende dokumenteres persondatabehandlingen samt de tekniske og 

organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret i forbindelse med behandlingen. 

Databeskyttelsesrådgiver (DPO) 

Behandling af persondata i Sjælsø Skakklub udføres som støttefunktion til kerneaktiviteterne og udgør et 

minimalt omfang. Set i forhold til de risici der er forbundet med behandlingen, følsomheden, samt 

mængden af personoplysninger, der behandles, vurderer vi, at Sjælsø Skakklub ikke skal have en 

databeskyttelsesrådgiver tilknyttet. 

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig 

Bent Guldborg, Mobil: 23339458  

Procedurer i forbindelse med henvendelser fra registrerede 

Persondata på skakklubbens medlemmer findes og opdateres  

• På medlemmerne i en medlems oversigt på skakklubbens hjemmeside. (Navn, adresse, 
telefonnummer og mailadresse).  Data indsamles af kassereren, typisk når nye medlemmer 
melder sig ind i klubben.  

• På bestyrelsesmedlemmerne i en bestyrelsesoversigt på skakklubbens hjemmeside med 
navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, samt et billede. 

• I en medlemsoversigt som opdateres af kassereren og som ligger på password beskyttet 
PC. Kun kassereren ser denne: navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato 

• I regnskabet: navne 

• I bogførings bilag. (Jævnfør bogføringsloven): F.eks. kopi af bankoverførsler.  
 

Fortegnelser over behandlingsaktiviteter  

• På foreningens hjemmeside.  
Kontakt info som anvendes til medlemmernes kontakt med hinanden, f.eks. ved 
tilrettelæggelse af turneringer og holdkampe. Mail adresser anvendes også til formidling af 
information til medlemmerne som f.eks. kampresultater. Endelig anvendes mailadresser 
ved kontingent opkrævning.  

• Navn, adresser og fødselsdato sendes ved indmeldelse af medlem til 8. HVK og dermed 
Dansk Skakunion. Navn og adresse anvendes ved udsendelse af medlems blade.  

• Fødselsdatoer anvendes ved kontingentfastsættelse af Sjælsø Skakklub og af 8. HVK (Dansk 
Skakunion). Kontingent er mindre for pensionister.  

• Medlemsoversigt: Anvendes ved udsendelse af kontingent opkrævninger via Mail. 
Anvendes ved indmeldelse og udmeldelse, hvor info også sendes til 8. HVK. 



• Bilag til regnskabet. (Er et bogførings krav) 
 

Tidsfrister for sletning / opbevaring 

Information på hjemmesiden og i medlemsoversigter slettes kort tid efter pågældende medlem er udmeldt 

af klubben. Regnskab og Bilag til regnskabet opbevares hos kassereren i 5 år.   

Risikovurdering 

Generelt lagres ikke fortrolige eller følsomme person data, og kun persondata på bestyrelsens medlemmer 

er generelt tilgængelige.  

 

Fortrolighed:  

Det vurderes, at tab af fortrolighed vil have en minimal indflydelse på de registreredes rettigheder og 

frihedsrettigheder.  

 

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 

Medlemsoversigten på hjemmesiden er passwordbeskyttet og er kun tilgængelig for klubbens medlemmer, 

samt for udmeldte medlemmer senest et år efter udmeldelse. Password ændres 1 gang om året.  

Medlemsoversigter og regnskab opbevares på passwordbeskyttet PC.  

Regnskabsbilag opbevares privat kun med adgang af kassereren.  

 

Kendte sårbarheder og planlagte forbedringer 

Ingen 

HR aktiviteter 

Vi har ingen HR aktiviteter 
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Referencer 

Dokumentet indeholder elementer og inspiration fra følgende: 

1. Datatilsynets 27 spørgsmål i template for konsekvensanalyse. Kilde: 

http://www.risikoanalyser.dk/konsekvensanalyse-dpia.html. ” Denne template er udfyldt før 
udarbejdelse af dette dokument i dokumentet ”Persondata - Konsekvensanalyse Sjælsø 
Skakklub” 

2. Persondata - Konsekvensanalyse Sjælsø Skakklub 

3. EU forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger (”Persondataforordningen”). 
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