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Underretning	om	indsamling	af	personoplysninger	
Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig.  

Efter databeskyttelsesforordningens1 artikel 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi 
modtager oplysninger om dig fra andre. 

De oplysninger vi skal give dig er følgende: 

1. Vi er de dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
3. Kategorier af personoplysninger 
4. Modtagere eller kategorier af modtagere 
5. Hvor dine personoplysninger stammer fra 
6. Opbevaring af dine personoplysninger 
7. Retten til at trække samtykke tilbage 
8. Dine rettigheder 
9. Klage til Datatilsynet 
10. Sagligt formål 

I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. 

Dette brev er alene til orientering, og sagen giver ikke umiddelbart anledning til nogen sagsbehandling i 
forhold til dig. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag 1. 

Med venlig hilsen 

Gråsten Skytteforening 

Vandtårnsvej 3 

6300  Gråsten 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række 
oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede. 
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Bilag 1 – Oplysninger om vores be-
handling af dine personoplysninger mv.  
1. Vi er de dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Gråsten Skytteforening (GSF) 
Vandtårnsvej 3 

6300  Gråsten 

CVR: 30621956 
 

Formand:  Iver Clausen 

Tel: 30230546 
Iver.mona@bbsyd.dk 

Kasserer:  Christa Dahl 

Tel: 21742963 
5D@mail.tele.dk 

Bestyrelsesmedlem: Bent Norlander 

Tel: 23456229 
b.norlander@live.dk 

Bestyrelsesmedlem: Flemming Holt 

Tel: 21275350 

holt1@live.dk 
Bestyrelsesmedlem: Mona Lüthje 

monaluethje@hotmail.com 

 

 
er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du fin-
der vores kontaktoplysninger ovenfor. 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysnin-
ger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:  
• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning 
• Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlæg-

ning, gennemførelse og opfølgning  
• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven 
• Levering af varer og ydelser du har bestilt  
• Administration af din relation til os 
 
2) 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 din relation til os 
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Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, 
vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser.   

1.1.1 Legitime interesser, der forfølges med behandlingen 
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af 
interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime in-
teresser, der begrunder behandlingen, er: 

• Udøvelse af skydning, ved f.eks. udarbejdelse af skydelister mm.   
• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder 

i forhold til generalforsamling  
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent 

m.v.  
• Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter 
• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet el-

ler situation i foreningen  
• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til 

DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbin-
delse med idrætsaktivitet  

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlems-
oplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen 

• Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behand-
les oplysninger om forældrene 

 

3. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
 
1) Medlemsoplysninger:  
- Almindelige personoplysninger: 

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelses-
dato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, certificeringsniveau. 

 
2) Oplysninger om ledere og trænere:  
- Almindelige personoplysninger:  

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelses-
dato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, certificeringsniveau. 

 
Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bank-
kontonummer 

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  
o CPR-nummer 
o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest og 

SKV-skemaer. Disse attester indhentes af formanden for Gråsten Skytteforening. 
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4. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

• Almindelige personoplysninger om medlemmer, ledere og trænere videregives til DGI 
og specialforbund under DIF, når vi i foreningen har en berettiget interesse heri]. Der-
udover videregives der også oplysninger om antal medlemmer og disses aldersforde-
ling ved søgning af økonomisk støtte ved kommunen.  

• Almindelige personoplysninger vil også fremgå af en medlemsliste, som kun de data-
ansvarlige samt andre medlemmer af klubben har adgang til.  

• I forbindelse med SKV-ansøgninger videregives personlige oplysninger til 
• Skytteforeningernes Våbenregister og i nogle tilfælde til politiet. 

 
• (Ved kontingentbetalinger, kan der deles almindelige personoplysninger med NETS. ) 

(Vi anvender pt. Ikke Nets løsning til kontingentopkrævning.) 
 

• Ved indhentelse af børne-attester videregives CPR-nummer til politiet. Herud-over vi-
deregives personoplysninger i form af CPR-nummer, oplysninger om strafbare forhold 
til DIF og DGI, hvis en børneattest har anmærkninger 

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra 
- Oplysningerne stammer fra dig selv via indmeldelsesblanketten og i forbindelse 
- med udfyldelse af bl.a. SKV-skemaer. 

 
- Oplysninger som er tillagt en højere grad af beskyttelse vil bliver rekvireret hos dig, 

hvis relevansen er der (ved indhentning af børneattest f.eks.). 

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger 
 

Data opbevares under sikre forhold hos formanden, kassereren samt på skydebanerne. 
Endvidere i nogle tilfælde hos det enkelte bestyrelsesmedlem. 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine 

personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som 
lønnet leder eller træner: 

 

Medlemmer: 
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overens-

stemmelse med følgende kriterier: 

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlems-
oplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen 

 

Ulønnede ledere og trænere:  

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overens-
stemmelse med følgende kriterier: 

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlems-

oplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt 
 

Lønnede ledere og trænere:  

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overens-
stemmelse med følgende kriterier:  

• Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det 

regnskabsår, som bilaget drejer sig om 
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• Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav 

gemmes i [5 år] efter arbejdet er ophørt 
 

 

GSK kan behandle persondata via mails. 

Mails indeholdende persondata som GSF ikke ønsker at opbevare under hele perioden, slettes 

løbende efter GSF nærmere skøn. 
 

7. Retten til at trække samtykke tilbage 
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os 

på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.  

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling 

af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet 

for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette 

tidspunkt. 

8. Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 

oplysninger om dig.   

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.  

1.1.2 Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere 
oplysninger.  

1.1.3 Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

1.1.4 Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almin-

delige generelle sletning indtræffer.  

1.1.5 Ret til begrænsning af behandling 
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har 
ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra 

opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gæl-

dende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

1.1.6 Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine per-
sonoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte 

markedsføring.  
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1.1.7 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt an-
vendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig 

til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettighe-
der, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

9. Klage til Datatilsynet  
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler 

dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
 

 

 
 

10. Sagligt formål 
 (Håndtering af persondata i Gråsten Skytteforening) 
GSF indhenter persondata på leder, trænere og andre frivillige der arbejder med børn og unge 
under 15 år i GSF. Dette sker igennem en børneattest. Der indhentes SKV1, 2, 3 og 6’ere til be-

styrelse, medlemmer med privatejede våben, hjælpere med adgang til våbenskab og medlem-

mer der skal have udleveret foreningsvåben. Derudover indhenter GSF almindelige oplysninger 
på medlemmer, trænere og andre frivillige, når det bliver nødvendigt i forbindelse med kontakt, 

kontingent, etc.  

 
Overblik over behandling 

Oplysninger, der er nødvendige for indhentelse af børneattester, behandles. Oplysninger, der er 

nødvendige for indhentelse af SKV’ere, behandles.  
 

GSF’s privatlivspolitik 
Hovedgruppe med almindelige oplysninger: 
GSF indhenter nødvendige oplysninger på medlemmer, trænere, ledere og andre frivillige i 
foreningen. Hele bestyrelsen står for at indhente almindelige medlemsoplysninger, der bruges 

i forbindelse med kontakt og opkrævning af kontingent. Disse sendes til formanden og kasse-

rer, når der skal ske medlemsindberetning. En opdatering af hovedgruppen med almindelige 
oplysninger sker ved hver ny sæson, forældede oplysninger fjerne fra hovedgruppen. 

Hovedgruppe med højere grad af beskyttelse: 

GSF indhenter i forbindelse med børneattester de nødvendige oplysninger fra ledere, trænere 
og andre frivillige, der arbejder med børn og unge under 15 år i foreningen. Formanden står 

for at indhente børneattester, de arkiveres efter indsamling i en box. GSF indhenter i forbin-

delse med SKV’ere de nødvendige oplysninger fra alle brugere (skytter).. 
 

 


