
Medlemsdata sikkerhed 

               
   Der er som bekendt kommet nye skærpede krav angående registrering, behandling og brug af personlige 

oplysning på internettet. Dette gælder også for vores klub. 
 

  Derfor har klubben lavet denne forklaring, der kan give jer en indsigt i hvilke data klubben har registreret.  
 

  Forbundene Danmarks Idræts Forbund og Dansk Orienterings Forbund har udstukket de regler som vi 

følger. 
 

Offentliggørelse af personoplysninger på klubbens hjemmeside.  
 

 Medlemslister må ikke offentliggøres på offentlige hjemmesider, men kan findes i O-Service. 
 

 O-Service er et forum på internettet, hvor stævner, arrangementer, kurser og lignende omtales. Og 
der kan også laves tilmeldinger til disse i forummet. 
Oplysninger om løbere, klubber, DOF og lignende kan også findes her. 

             Adgang til dette kræver godkendelse af brugere og password. 
 

 Oversigt over trænere / ledere må offentliggøres. Det kræver dog samtykke fra træneren / lederen, 
hvis der sker offentliggørelse af billede eller private kontaktoplysninger (mobil / e-mail).  

 

 Sportslige nyheder og resultater må gerne offentliggøres.  
 

 Almindelige situationsbilleder fra sportslige og sociale aktiviteter må som udgangspunkt gerne 
fremgå på hjemmesiden. Man bør dog være varsom, når der fremgår børn på billederne, og 
generelt set anbefales det også i ”situationsbilleder” at indhente samtykke til brug af billeder af 
børn.  

 

 Ved fotografering af sportslige og sociale situation, skal man være meget opmærksom på om andet 
end den ønskede situation er kommet på billedet, før det lægges op på hjemmesiden. 

 

 Offentliggørelse af portrætbilleder og brug af billeder til kommerciel brug kræver altid samtykke – 
uanset om der er tale om børn eller voksne.  

 
 
 

Følgende oplysninger kan offentliggøres på interne sider. (Ikke åben for offentligt brug) 
  

 Navn 

 Fødselsdag 

 Køn 

 E-mailadresse 

 Telefonnummer 

 Adresse 

 Evt. familierelationer 

 Medlems-nummer 

 Type af medlemskab 



 Anvendelse af o-service og tilmelding 

 til konkrete aktiviteter under o-service.dk. 

  For OK-HTF’s vedkommende, har OK-HTF´s bestyrelse bestemt, at ovenstående medlemsoplysninger i 

fremtiden kun vil være at finde i O-Service. Brugen af dette forum kræver adgangskode og godkendelse før 

man kan tilgå den.  
 

Sædvanlige sletteprocedurer: 
 

Almindelige oplysninger om medlemskab kan som udgangspunkt gemmes i 3 år efter 
udmeldelsesåret (kalenderåret) pga. dokumentationskrav for tilskud efter folkeoplysningsloven  

 

Relevante oplysninger om lønnede trænere kan typisk gemmes i 5 år efter fratrædelsen  
 

Oplysninger om idrætsdeltagelse, sportslige præstationer og lederhverv i klubben kan gemmes, så 
længe de har en historisk værdi  

 

Dokumentationskrav (fortegnelse)  
 

 Klubben er forpligtet til at dokumentere, hvordan klubben behandler personoplysninger om 
medlemmer, trænere / ledere m.v. Denne dokumentation opfyldes ved en såkaldt fortegnelse, 
hvori klubben skal beskrive, hvilke oplysninger der behandles, hvem der har adgang til 
oplysningerne osv. Fortegnelsen skal udleveres til Datatilsynet, hvis Datatilsynet beder om det.  
 

Databehandleraftaler  
 

 Hvis klubben gør brug af eksterne leverandører til at behandle personoplysninger, f.eks. leverandør 
af et it-system, lønbureau eller lign., er denne leverandør en databehandler, og der skal indgås en 
databehandleraftale mellem klubben og leverandøren.  
 

 DOF gør opmærksom på, at DOF som udbyder af O-service udarbejder en aftale til klubberne, som 
OK-HTF har underskrevet og tilgået. 



 Udover oplysningspligten er klubben forpligtet til at opfylde en række rettigheder for medlemmer, 
trænere / ledere m.v. F.eks. skal klubben være i stand til at besvare anmodninger om indsigt eller 
sletning af oplysninger. Det anbefales, at klubben udpeger en person til at håndtere dette. Det bør 
altid overvejes, om en anmodning skal efterleves. F.eks. skal man ikke slette et medlems 
oplysninger, hvis klubben stadig har et dokumentationsbehov ift. Folkeoplysningsloven. 

 

    Det ovenstående er kun et uddrag af de regler som klubben nu er underlagt i forbindelse med brug af 
medlemsdata. 
    Materialet der ligger til grund, udarbejdet af DIF og DOF, kan findes på vores hjemmeside eller rekvireres 
via e-mail og tilsendes elektronisk, ved henvendelse til Søren Bertelsen. 
 

   Det skal nævnes, at OK-HTF altid har behandlet medlemsdata fortroligt, stort set efter de 
regler der nu er indført. Der skal dog nu tænkes mere på hvilke billeder der ligges op, om de 
er sportsligt begrundet. 
    

  Facebook er ikke nævnt direkte nævnt i de nye regler, men der bør de samme regler 
respekteres.   

 

 De ansvarlige for medlemsdate i OK-HTF er Formanden og Kasseren.  


