
Håndtering af personoplysninger hos KFUM-Spejderne, Tarm Gruppe 
Information i henhold til den ny Databeskyttelsesforordning (GDPR, artikel 14), i krafttrådt 25-05-18 
 

 

Spejdergruppen behandler følgende personoplysninger: 

Medlemmets fulde navn, cpr-nummer, adresse, mailadresse, telefonnummer, indmeldelsesdato og fotograferings-

samtykke. Derudover fulde navn, adresse, mailadresse og telefonnummer på forælder til medlemmer under 18 år, 

og fulde navn, adresse, mailadresse og telefonnummer på udvalgsmedlemmer og kasserer, der ikke nødvendigvis 

er medlemmer af spejdergruppen og dermed af KFUM-Spejderne i Danmark. Alle de beskrevne 

personoplysninger indsamles ved hjælp af fysisk og underskrevet indmeldelsesblanket, udfyldt af forælder, hvis 

medlemmet er under 18 år, eller af medlemmet selv, hvis dette er fyldt 18 år. Alternativt kan samme 

personoplysninger afgives på baggrund af mail-, sms- eller telefon-beskeder fra forælder til medlemmer under 18 

år, fra medlemmer der er fyldt 18 år, eller fra spejdergruppens udvalgsmedlemmer og kasserer, såfremt beskeden 

tydeligt afgives med ønske om og henblik på at afgive personoplysningerne til spejdergruppen. 
 

Foreningens dataansvarlige: 

Mads Moeslund Broberg (gruppeleder): mobil 30 42 97 72 / mail fam_broberg@hotmail.com 

Dorthe Sloth Balle (gruppeassistent): mobil 21 28 07 39 / mail adsm@mail.dk  

Du har som medlem, medlems-forælder, udvalgsmedlem eller kasserer til enhver tid ret til kontakte de 

dataansvarlige med spørgsmål eller for at trække personoplysninger eller fotograferings-samtykke tilbage. 
 

Formålet med at behandle personoplysninger: 

Spejdergruppen opskriver og ajourfører de ovenfor beskrevne personoplysninger for, at gruppens ledelse skal 

kunne komme i kontakt med forældre, de ældste medlemmer, udvalgsmedlemmer og kasserer pr. mail og telefon, 

for at informere om arrangementer, programmer og spejderkursus-tilbud, samt spørge om hjælpende hænder i 

forbindelse med samme. Desuden skal oplysningerne sikre, at medlemmerne tildeles årsstjerner på rette 

tidspunkter, og at kun medlemmer, på hvem spejdergruppen har modtaget fotograferings-samtykke, forekommer 

på fotos på gruppens hjemmeside og facebookgrupper, samt i offentligt tilgængelige pressemeddelelser og artikler. 
 

Lovgrund for håndteringen: 

Spejdergruppen håndterer de ovenfor anførte persondata i henhold til Lov 429: Lov om behandling af 

personoplysninger, samt i henhold til EU´s databeskyttelsesforordning (GDPR), artikel 14. 
 

Hvilke oplysninger gemmes og hvor længe? 

Spejdergruppen gemmer alle de ovenfor beskrevne personoplysninger i databasen ”Medlemsservice”, udbudt af 

KFUM-Spejderne i Danmark, samt i form af den fysiske indmeldelsesblanket privat hos én de gruppens 

dataansvarlige. Desuden kan enhedsledere udarbejde, evt. udprinte og privat opbevare en liste over enhedens 

menige medlemmer og ledere. Oplysningerne gemmes kun indtil den aktuelle person eller personens forælder 

kontakter en leder eller dataansvarlig i spejdergruppen med ønske om udmeldelse, eller når der ved udgangen af et 

kalenderår ikke er betalt medlemskontingent for personen, der har været medlem. Således slettes på dette tidspunkt 

alle de indsamlede og ovenfor beskrevne personoplysninger digitalt fra databasen ”Medlemsservice”, fra 

enhedsledernes liste og fra gruppens digital leder- og udvalgsoversigt, ligesom den fysiske indmeldelsesblanket 

samt såvel evt. fysiske (udprintede) lister, hvorpå personen figurer, destrueres. 
 

Hvilke oplysninger giver spejdergruppen videre til aktører uden for foreningen? 

Spejdergruppen videregiver kun de ovenfor beskrevne personoplysninger til KFUM-Spejderne i Danmark, som er 

dén landsdækkende forening (dét spejderkorps), som gruppen er en del af. Dog videregives oplysninger om 

grupperådsformands, kasserers og gruppeleders navn, adresse, telefon og mailadresse til Ringkøbing-Skjern 

Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, når spejdergruppen hvert år ansøger om kommunal aktivitetsstøtte og 

lokaletilskud. Endvidere opskrives enhedslederes, gruppeleders og grupperådsformands navn, telefonnummer og 

mailadresse på spejdergruppens hjemmeside www.tarmspejder.dk. 
 

Hvordan opbevarer spejdergruppen personoplysningerne? 

Spejdergruppens dataansvarlige indskriver de ovenfor beskrevne personoplysninger i databasen 

”Medlemsservice”, udbudt af KFUM-Spejderne i Danmark: Desuden kan oplysningerne figurere i enhedslederes 

lister over enhedens medlemmer og ledere, samt i gruppens digitale leder- og udvalgsoversigt. Listerne opbevares 

på computer og evt. i fysiske mapper privat hos gruppens ledere og dataansvarlige. Desuden opbevares den fysiske 

indmeldelsesblanket privat hos én af de dataansvarlige.  

 

Ovenstående er udarbejdet af gruppens ledelse efter vejledning fra Datatilsynet og Center for Socialt Frivilligt 

Arbejde.  
 

Du har ret til at kontakte Datatilsynet, hvis du ønsker at klage over personoplysnings-indsamlingen og - 

håndteringen hos KFUM-Spejderne, Tarm Gruppe.   

Opdateret 24-05-18  
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