
 
 

FAQ – behandling af personoplysninger 
 

 

Generelt omkring persondata: 
 

 

Jeg sidder i bestyrelsen for en lille forening. Er vi omfattet af persondataloven? 

Ja. Persondataloven gælder for behandling af personoplysninger, uanset størrelsen af den organisation, 

virksomhed mv., der foretager behandlingen. 

Hvilke oplysninger må vi have på vores frivillige ledere og trænere? 

Foreningen kan registrere sine ledere og trænere med de nødvendige oplysninger. Oplysninger om ledere og 

trænere kan behandles, uanset om de pågældende er lønnede eller ulønnede. Der kan behandles 

ansættelseskontrakt, CPR-nummer, oplysninger i lønforhold, sygemeldinger m.v. Dette kan ske uden 

samtykke, fordi forordningen giver specifik behandlingshjemmel til det. Nogle af oplysningerne er følsomme, 

så de skal behandles med omhu. Ledere og trænere skal orienteres om behandlingen i forbindelse med 

ansættelsen. 

Foreningen kan godt lægge en oversigt over ledere og trænere på hjemmesiden. 

 

Medlemsoplysninger: 

Giver medlemmer af en DMU samtykke til registrering og behandling af personoplysninger? 

Ja, ved indmeldelse i en klub igennem FS og køb af licens, er det enkelte medlem forpligtiget til at udfylde alle 

afkrævede personoplysninger korrekt og fyldestgørende, og giver samtidig frit og oplyst samtykke til at klubben 

og DMU kan anvende, registrere og opbevare medlemmets personoplysninger. Hvis samtykken ønskes 

trukket tilbage skal dette ske pr. mail til dmu@dmusport.dk. 

Hvilke oplysninger må man registrere om foreningens medlemmer? 

Det er som udgangspunkt uproblematisk i forhold til persondataloven at registrere oplysninger om 

medlemmerne. En forening kan registrere almindelige oplysninger som f.eks. stamdata, 

indmeldelsesdato, evt. tillidspost eller hverv mm. En forening vil også som udgangspunkt kunne registrere 

oplysninger af mere speciel karakter, f.eks. oplysninger om et medlems kørerniveau, hurtigste omgangstid, 

klubmester mm.  

Det enkelte medlem har ret til indsigt i oplysninger om sig selv. Der må ikke ske offentliggørelse af 

medlemslister på foreningens hjemmeside, men foreningens egne medlemmer må godt kende medlemslisten. 

Må jeg videregive oplysninger om, hvem der er medlem af foreningen? 

Du må som udgangspunkt gerne videregive sådanne oplysninger internt i foreningen, fx i form af en 

medlemsliste i et medlemsblad, der alene distribueres internt i foreningen, eller på en lukket internetside, hvor 

kun foreningens medlemmer har adgang. 

Det kræver dog et samtykke fra det enkelte medlem, hvis du ønsker at offentliggøre en medlemsliste på det 

åbne internet. Efter Datatilsynets opfattelse er et medlemskab af en forening, uanset at denne måtte være en 

ukontroversiel, fx en sportsforening, en privat sag. 

Hvordan skal jeg opbevare og slette medlemsoplysninger? 

Personoplysninger må kun opbevares, så længe det er relevant, set i forhold til det oprindelige saglige formål 

med at have oplysningerne. Almindelige oplysninger om medlemskab af foreningen kan gemmes, så længe 

pågældende er medlem og i op til 3 år efter udmeldelsesåret (kalenderåret). 



 
 

I denne periode kan der aktivt behandles personoplysninger, hvis der er en idrætsmæssig eller 

foreningsmæssig grund til det, f.eks. indberetninger til idrætsorganisationer. Næsten alle idrætsforeninger 

modtager tilskud efter folkeoplysningsloven, og kommunen foretager en kontrol af disse oplysninger typisk i 

det år, hvor ansøgning om tilskud er indsendt, men kommunen kan gå 3 år bagud, altså f.eks. i 2018 tjekke 

medlemsoplysningerne fra 2014 (ansøgning indsendt i 2015). Derfor vil der i hele perioden være grundlag for 

en passiv opbevaring af medlemsoplysningerne. 

Almindelige oplysninger om ulønnede trænere og ledere bør slettes snarest efter, at den pågældende ophører 

med sit virke, men kan gemmes i op til 1 år efter. Relevante oplysninger om lønnede trænere for opfølgning 

og stillingtagen til eventuelle krav kan altid gemmes i 5 år efter fratræden. 

Oplysninger om idrætsdeltagelse og præstationer samt lederhverv i foreningen kan dog altid gemmes, så 

længe de har historisk værdi. 

Hvor længe må man gemme bogføringsbilag? 

Bogføringsbilag skal efter bogføringsloven gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer 

sig om. Det gælder f.eks. lønbilag og bilag om udbetalt omkostningsgodtgørelse. 

Håndtering af E-mail: 

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg masseudsender en e-mail til foreningens medlemmer? 

Når du masseudsender en e-mail med informationer mv. til foreningens medlemmer, skal du være 

opmærksom på, hvor du angiver modtagernes e-mailadresser. E-mailadresser på modtagere af en sådan 

masseudsendelse bør ikke fremgå af selve e-mailen, og du bør derfor placere modtagernes e-mailadresser i 

e-mailens bcc-felt, således at modtagerne ikke kan se hinandens e-mailadresser. 

 

Opdateret 06-06-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 


