
GDPR i Darum Idrætsforening 

Hvorfor er det vigtigt? 

DIF skal kunne dokumentere et overblik over hvilke oplysninger der behandles, af hvem, hvor og hvornår, samtidig 

handler det om at beskytte medlemmer og frivillige, og sørge for, at alle føler sig trygge.  

Hvem er omfattet? 

Alle individer beskyttes af GDPR-reglerne (medarbejdere, frivillige, borgere, journalister, samarbejds-partnere og 
besøgende på Darum IF’s hjemmeside). Oplysninger om enkeltmandsvirksomheder er også omfattet, MEN 
oplysninger om fx foreninger og sponsorer/leverandører der er A/S og ApS selskaber er ikke omfattet af reglerne.    

Reglerne er gældende så snart man behandler/opbevarer persondata, både digitalt og i papirform. 

Hvad er persondata? 

Databeskyttelsesloven sondrer mellem almindelige og følsomme personoplysninger: 

Almindelige personoplysninger Følsomme personoplysninger 

Denne kategori omfatter langt de fleste oplysninger i 

Darum IF fx: 

• Kontaktoplysninger 

• Nødvendige oplysninger ift. opkrævning af 

kontingent 

• Idrætsinteresser 

• Økonomi 

• Idrætsresultater 

 

Almindelige oplysninger kan uden videre behandles 

(på grundlag af interesseafvejningsreglen). Darum IF 

skal derfor ikke have samtykke for at behandle 

nødvendige oplysninger om medlemmer, ledere og 

trænere. 

 

Medlemslister må gerne være synlige for andre 

medlemmer, men de må ikke offentliggøres 

 

Darum IF må dog godt have en oversigt over 

ledere/trænere på hjemmesiden (uanset om de er 

lønnede eller ulønnede). 

Følsomme personoplysninger kan fx være: 

• Personlige informationer såsom 

o Helbredsoplysninger (det er ikke en 

følsom oplysning at man er syg, men 

det bliver det, hvis man ved at 

personen har gigt eller influenza) 

o Seksuelle forhold 

o Etnisk baggrund 

o Politisk/religiøs overbevisning 

• Oplysninger om strafbare forhold (særligt 

relevant ift. børneattester) 

• CPR-nummer 

 

Følsomme oplysninger må IKKE frit behandles. En 
behandling heraf kan kun ske med samtykke fra de 
involverede personer, og oplysningerne skal slettes, så 
snart de ikke er nødvendige længere.  
 

Darum IF må ikke registrere CPR-nummer på sine 
medlemmer (men gerne fødselsdato). 

 

Andre regler for lønnede: her kan frit behandles data 
uden samtykke (på fx kontrakter, CPR-nummer, 
oplysninger om evt. løn, sygemeldinger m.v.) fordi det 
er nødvendigt i forhold til skattelovgivningen. 

  



 

Eksempler 

Når man indhenter børneattester Når man tager billeder 
Skal personen der indhentes børneattest for altid 

orienteres herom. 

 

Man skal kunne dokumentere hvordan oplysningerne 

behandles (af hvem, hvornår og hvordan).  

Almindelige situationsbilleder fra idrætsaktiviteter og 

foreningens sociale liv kan som udgangspunkt frit 

lægges på hjemmesiden, Facebook mv. Også selvom 

enkeltpersoner er genkendelige.  

 

MEN hvis billedet på nogen måde er 

udstillende/krænkende, så kræves der samtykke. Ved 

tvivl kontaktes den administrativt ansvarlige i 

hovedbestyrelsen  

 

Konkurrencer og hold Videregive oplysninger 
Konkurrencedeltagelseslister og holdlister/-opstillinger 

kan offentliggøres for events DIF selv arrangerer 

Medlemsoplysninger må ikke uden samtykke 
videregives til en privat virksomhed, der vil 
markedsføre produkter. Darum IF må ikke uden 
samtykke udsende markedsføringsmateriale på vegne 
af en virksomhed til medlemmerne. 

 

Der må derimod gerne være reklamer i klubbladene, 
også klubblade der udgives over mail eller på anden 
måde i elektronisk form. 

 

 

 

 

Ved brud på personsikkerheden  

kontaktes bestyrelsesmedlem Wickie Agdal (wickie@darumif.dk)  

o Brud på sikkerheden kan være: Hvis nogen ved et uheld kommer til at lække oplysninger, hvis en af 
foreningens online platforme bliver hacket eller på anden vis oplever et brud på datasikkerheden. 

mailto:wickie@darumif.dk

