Fortegnelse for behandling af persondata i forbindelse med indmeldelse og
udmeldelse af medlemmer samt løbende vedligeholdelse af medlemsregistret for
Roskilde Roklub
Almindelige persondata, der benyttes i medlemsregistret.
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse
Fødselsdato – men ikke CPR-nummer
Færdighedsbeviser, der er krævet for de ønskede aktiviteter, fremvises til registrering, men
opbevares ikke i roklubben. Eksempelvis:
o Svømmebevis
o Kajakbevis
o Ro-færdigheder fra tidligere klub
Erhvervede ro-færdigheder. Eksempelvis:
o Frigivet roer efter instruktion
o Scullerret
o Langtursret
For medlemmer under 18 år er forældreunderskrift nødvendig for indmeldelse
Medlemmet bliver registreret med et medlemsnummer/ID-nummer
Medlemmet bliver tildelt en kontingentgruppe og en adgangsgruppe.

Funktion for de nødvendige persondata for Roskilde Roklub.
Navn og adresse er nødvendige for at opgørelse af medlemmer pr. kommune med henblik på
dokumentation af tilskudsberettigelse.
Telefon og e-mailadresse er nødvendige kontaktinformationer.
Fødselsdato giver information til kontingentgruppe, hold og indberetning af aldersfordeling til Dansk
Idrætsforbund og Roskilde Kommune med henblik på dokumentation af tilskudsberettigelse.
Ro-færdigheder er nødvendig information i forhold til klubbens sikkerhedsregler.

Adgang til medlemsregistrets persondata.
Indmeldelse, udmeldelse og vedligeholdelse af medlemsregistret udføres af medlemmer af kontorudvalget
i Roskilde Roklub. Når et medlem optages i kontorudvalget, introduceres vedkommende i korrekt
anvendelse af medlemsregistret.
Administration af medlemsregistret foretages af kasserer, bogholder og IT-ansvarlig i Roskilde Roklub.

Indmeldelse.
De almindelige persondata registreres i medlemssystemet ud fra et udfyldt skema eller ved direkte
information fra det nye medlem. Informationerne gemmes herefter kun i medlemssystemet. Evt. udfyldt
papirskema makuleres umiddelbart efter indtastning i medlemssystemet.
Følsomme persondata i form af bankinformation og CPR-nummer benyttes til at oprette en NETS-aftale om
kontingentbetaling. Fra medlemssystemet er der et link til oprettelse af BetalingsService-aftale hos NETS.
Når aftalen er oprettet, er der ikke længere adgang til informationen fra medlemssystemet, men alene til
en markering af, at der foreligger en BetalingsService-aftale.

Udmeldelse.
Ved udmeldelse fjernes kontingentgruppe, medens øvrige medlemsinformationer opbevares i tre år efter
udmeldelsesåret til dokumentation af tilskudsberettigelse i henhold til Folkeoplysningsloven mv.
Har den udmeldte en forventning om – på et senere tidspunkt – at genoptage roning i Roskilde Roklub eller
i en anden roklub, anbefales det at anmode om en udskrift fra medlemssystemet af erhvervede rofærdigheder, da disse informationer jf. ovenfor efter tre år ikke længere vil være tilgængelige i klubbens
medlemssystem/medlemsregister.

Medlemslisten
Listen over aktive roere er tilgængelig i Roklubbens Rojournal, når man befinder sig fysisk i roklubben.
Medlemsstatistikkens top 50 over antal roede kilometer i året er tilgængelig udenfor roklubben.

