Privatlivspolitik for idrætsforeninger – Nykøbing F. Tennisklub
Den 25. maj 2018 kom der ny lovgivning, der har til formål at beskytte medlemmernes personoplysninger.
Konkret betyder det, at tennisklubben skal fastlægge regler for hvilke oplysninger, der registreres om det
enkelte medlem, hvem der må se oplysningerne, og hvornår de slettes igen.
Herunder er beskrevet de overordnede krav, samt hvordan tennisklubben lever op til kravene.
Hvad registreres
Kun nødvendige oplysninger må registerres, og følsomme personoplysninger er underlagt høj beskyttelse.
For tennisklubben betyder det:
At vi kun registrerer nødvendige oplysninger – på alm. medlemmer er det:
 Navn, adresse, fødselsdag, køn, telefon, mail
 Kontingentbetaling, holddeltagelse, tennisresultater, tillidsposter mv.
At vi ikke registrerer oplysninger om:
 Helbred, seksuelle forhold, etnisk baggrund, politisk eller religiøs overbevisning.
 Strafbare forhold – dog undtaget indholdet af de lovpligtige børneattester for vores ansatte.
At CPR-nr. alene registreres på:
 Bestyrelsesmedlemmer – CPR skal bruges af banken ifølge EU-lovgivning.
 Ansatte – CPR skal bruges til skatteindberetninger.
 Børneattester – CPR skal bruges ved bestillingen, og står ligeledes på attesterne.
Billeder af børn:
 Ifølge datatilsynet kan vi vise situationsbilleder med børn på internettet – fx fra en tenniskamp.
Her kræves ikke forældregodkendelse, men en forældre kan altid bede om at få et billede fjernet.
 Portrætbilleder (er billeder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer)
Her kræves skriftligt forældre samtykke fra forældrene til hvert enkelt barn.

Hvem kan se oplysningerne
Medlemsoplysninger skal desuden være låst inde eller være beskyttet af en kode, hvis de er på EDB.
For tennisklubben betyder det:
 At oplysninger om CPR, ansættelsesforhold og børneattester kun kan ses af bestyrelsen.
 At medlemsoversigten – uden CPR – kun kan ses af medlemmer, der er logget ind på hjemmesiden.
 Oplysninger på EDB er beskyttet af kode og fysiske papirer er låst inde.

Hvornår slettes oplysningerne
Medlemsoplysninger skal slettes, når der ikke længere er en saglig begrundelse for registrering.
For tennisklubben betyder det:
 At oplysningerne slettes, når et medlem melder sig ud/ansættelsesforholdet afsluttes.
Da medlemmernes alder og kontingentbetaling ligger til grund for de offentlige tilskud og kontroller,
vil oplysningerne blive bevaret, indtil tennisklubbens regnskab er godkendt af myndighederne.
Bemærk, at bogføringsloven kræver, at visse oplysninger gemmes i 5 år, før de må slettes.

