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Kortlægning af personoplysninger i  
Give GIF og KOM OG TRÆN en del af Give GIF 

 
 

Vi anvender følgende systemer:   Conventus  
 

Hvordan er vores privatlivspolitik gjort lettilgængelig?  På hjemmeside 

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

Persondata som 
registreres  

Navn, adresse, fødselsdato, telefon, mobil, brugernavn, 
password, e-mail, køn 

Persondatatyper som 
findes i systemet  

Almindelige personoplysninger 

CPR-nummer 
Børneattester 
Følsomme oplysninger  

Med hvilket formål 
behandles oplysningerne  

Formål med behandling af medlemsoplysninger:  
•Foreningens medlemshåndtering, herunder 
kontingentopkrævning 
•Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre 
aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og 
opfølgning  
•Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven 
•Levering af varer og ydelser medlemmet har bestilt  
•Administration af medlemmets relation til os 
 
Formål med behandling af oplysninger på ledere og 
trænere:  
•Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i 
foreningen 
•Overblik over og forbedring af erfaringer og 
kompetencer, herunder kurser 
•Opfyldelse af lovkrav 
•Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende 
•Administration af lederes og træneres relation til os 
 

Hvem har adgang til 
oplysningerne  

Bestyrelsesmedlemmer, medlemmer i aktivitetsudvalg. 
Instruktører og trænere har adgang til holdlister. 

Slettefrist for persondata 
(angiv antal år og 
kriterier)   

Medlemmer: 
Af praktiske og administrative hensyn opbevares 
almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter 
kalenderåret for udmeldelse af foreningen. 
Ulønnede ledere og trænere:  
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Af praktiske og administrative hensyn opbevares 
almindelige oplysninger i op til 1 år efter 
lederens/trænerens virke er ophørt 
Lønnede ledere og trænere:  
Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 
5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer 
sig om 
Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen 
til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er 
ophørt. 
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, 
ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de 
har historisk værdi. 

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

DGI, CFR-registeret 

Andet relevant    
 

 

 

 

 

 

 


