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1. Introduktion 
For at kunne levere Spejderi og Fritidsaktiviteter er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at 
behandle i forhold til medlemsskab i gruppen. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at 
forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige 
oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.  

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig 
til vores persondata ansvarlige - Formanden. 

 

2. Kontaktoplysninger på persondataansvarlig 
Henrik Engel 
Telefon: 42151330 
E-mail: jyderupspejderne@gmail.com 

 

3. Dataansvarlig 
Skarridsø Gruppe - Jyderup Spejderne 
Stokkebjergvej 54, 4450 Jyderup 
Post adresse: ℅ Skarridsø gruppe, Henrik Engel, Sneppevej 4, 4450, Jyderup 
CVR-nr: 2890 1585 
 
4. Vores behandling af dine personoplysninger 
Vi behandler personoplysninger, som du har udleveret til os i forbindelse med indmeldelse, eller via et 
samtykke, feks. sundheds eller medicin info ved lejre eller rejser.  

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kommunale forpligtelser i forhold 
til tilskud og overfor dig i forbindelse med fakturering af kontigent. 

Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne indkræve kontigent og modtage kommunalt tilskud. 

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger: 

● Navn, adresse, telefon, e-mail 
● CPR nummer, til børneattester for lederere og frivillige 
● Forældre info 

 

5. Tidsfrister for sletning/opbevaring 
Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. 
Dog opbevarer vi dem altid i minimum 1 år + indeværende af hensyn til de kommunale tilskud og 
bogføringsloven.  

 

6. Dine rettigheder efter persondataforordningen 
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder: 

● Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger 
(oplysningspligt). (hvor vi bruger dem.) 

● Retten til at få indsigt i dine personoplysninger. ( Hvad vi har om dig.) 
● Retten til at få urigtige personoplysninger rettet. (Rettet fejl i navn, adresse osv.) 
● Retten til at få dine personoplysninger slettet. ( Ved udmeldelse ) 
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● Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring. 
( Sker ikke Skarridsø Gruppe.) 

● Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering. ( 
Sker ikke i Skarridsø Gruppe.) 

● Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet). ( Der er ingen data at flytte, 
internt i DDS regi kan der overflyttes grupper imellem.) 

 
Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondata ansvarlige og 
via medlemsservice. 

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet 
(https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/ 

 

7. Oplysninger, som vi videregiver 
Vi videregiver ikke personlige oplysninger til andre end forbundet via medlemsservice. 

Der sker en indberetning til kommunen af antal spejdere og deres alder af hensyn til det kommunale 
tilskud. Men dette sker i anonymiseret tilstand. Det er kun samlede antal af medlemmer under 25 år 
og over 25 år der indberettes. 

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere.  

8. Informationssikkerhed 
Vi arbejder for at beskytte gruppen og vores medllemmer mod uautoriseret adgang, ændring, 
offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer. 

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt i virksomheden: 

● Der lagres kun personoplysninger i det centrale forbunds baserede system - Medlemsservice. 

 

9. Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder 
Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Når vi modtager formelle 
skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante 
lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi 
ikke kan løse direkte med vores brugere. 

10. Ændringer 
Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til 
denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik 
angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en 
mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).  

 

11. Revisionshistorik 
Version  Note Dato Redigeret af 

V.1 Første udkast 20/5-2018 Formanden 

V0.9 Første udkast til skabelon 1/11-2017 Formanden  
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