Privatlivspolitik for Amager Ro- og Kajakklub
Baggrundsinfo
ARK: Amager Ro- og Kajakklub
Nærværende dokument er ARKs privatlivspolitik og opfylder Databeskyttelseslovens krav om
oplysningspligten.
Der er yderligere udarbejdet en dokumentation af ARKs behandling af data (fortegnelsespligten),
som er tilgængelig på ARKs hjemmeside.
ARK behandler data på baggrund af interesseafvejningsreglen, dvs. at vi ikke indhenter eksplicit
samtykke for databehandlingen.
I forhold til Databeskyttelsesloven har ARKs bestyrelse udpeget en “dataansvarlig”.
Kontaktoplysninger er: Amager Ro- og Kajakklub, Rundholtsvej 97, 2300 København S,
formand@arok.dk

Formål
ARK har personoplysninger på alle medlemmer. Formålet med behandling af dem er
•

almindelig administration i forbindelse med nyhedsbreve, indkaldelser, kontingent o.lign.

•

dokumentation af aktivitetsniveau over for Københavns kommune og forskellige
idrætsorganisationer (f.eks. DGI, DKF, DFFR)

•

registrering af trænere, instruktører, tillidshverv mm

•

registrering af deltagelse i stævner mm

•

dokumentation af aktiviteter og brug af materiel (f.eks. handicapresultater og logbogen)

•

behandling af ansøgning om medlemsskab

• lovpligtigt registrering (f.eks. skat, børneattester)
Bortset fra det sidste punkt opbevarer ARK ikke såkaldte “personoplysninger med en højere grad
af beskyttelse”.
Personoplysninger videregives til de nævnte institutioner/organisationer, hvis det er lovpligtigt
(f.eks. skat, kommune) eller nødvendigt (f.eks. tilmelding til rostævner).
Se mere derom længere nede i dokumentet.
Hvis du skulle støde på medlemsdata for klubben ude på nettet, opfordres du til at kontakte
bestyrelsen angående dette.
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Hvor ligger klubbens data
Vi har data liggende i forskellige online-systemer:
1. Website / Hjemmeside / E-mail:
UnoEuro
2. Økonomi- medlemssystem:
Conventus
3. Arkiv:
UnoEuro og Dropbox
4. Facebook
5. E-boks
På ovenstående systemer ligger der personfølsomme data hos UnoEuro og Conventus, med
hvem vi har en databehandler aftale.
Derudover ligger der informationer om udleverede nøglebrikker på en lokal computer hos
klubbens husforvalter. Informationerne på denne computer er:
• Navn
• Medlemsnummer
• Telefonnummer
• E-mail adresse
Når et medlem melder sig ud, slettes disse data

1) Website
De fleste data findes på vores website, som består af en offentlig og privat del.
Den offentlige del er tilgængelig for alle, og indeholder generelle informationer om klubben, og
indeholder ikke nogen personoplysninger.
Den private del indeholder ARK’s primære medlemsdatabase, som kun klubbens egne
medlemmer har adgang til via personlige brugernavne/passwords.
Den private del indeholder såkaldte almindelige personoplysninger:
•

kontaktoplysninger

•

fødselsdato

•

rettigheder (f.eks. styrmand)

•

certifikater

•

rodata (indsamlet via Logbogen)

• fotoalbum
Hvis du har en beskyttet adresse eller af andre årsager ikke ønsker, at andre medlemmer kan se
dine adresseoplysninger eller rodata, skal du fravælge dette i medlemsoversigten (under punktet
“Rediger dine data”). Her kan du også fravælge at modtage nyhedsbreve.
Stort set alle data i medlemsdatabasen (dvs. på websitet), er synlige for det enkelte medlem. Dog
kan man som almindeligt medlem ikke se data for udmeldte medlemmer. Bestyrelsen og
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personer, der arbejder med udvikling af vores IT-systemer, vil have adgang til den fulde liste af
data.
Medlemmerne retter selv egne kontaktoplysninger, fødselsdato, brugernavn og password i
medlemsdatabasen (dvs. på websitet). Bestyrelsen og personer, der arbejder med udvikling af
vores IT-systemer, har adgang til redigering af data i medlemsdatabasen.

Kontaktoplysninger samt fødselsdato gemmes 3 år efter udløb af kalenderåret for udmeldelse,
blandt andet med henblik på indberetning til kommunen. Af historiske årsager fortsætter ARK
desuden med at gemme nogle data (f.eks. rodata).
Efter udmeldelsen kan man meddele bestyrelsen at man ønsker at disse data anonymiseres. Se
yderligere herom længer nede i dokumentet.
Programkoden bag websitet er beskyttet af brugernavn og passwords, som kun udvikleren og
bestyrelsen har adgang til.

2) Økonomi- medlemssystem
ARK’s økonomi- medlemssystem (:Conventus) opbevares stamdata for medlemmer, hvilken type
kontingent man betaler m.m. Ved udmeldelse placeres disse data i Conventus’s papirkurv, men
vi har brug for at gemme disse data/rettigheder, hvis medlemmet senere melder sig ind igen eller
i en anden ro- kajakklub.
Adgangen til Conventus er beskyttet af personlige brugernavn og passwords.

3) Dropbox
ARK har en professionel Dropbox konto, som hostes i USA, hvorfor der ikke ligger nogen
personfølsomme oplysninger på denne konto

4) Facebook
Klubben er ikke officielt repræsenteret på andre sociale medier end Facebook, hvor vi har ét
Facebook-site og 3 Facebook-grupper (Facebook-grupperne er udelukkende for ARK’s
nuværende og tidligere medlemmer.
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Man bør ikke lægge andres personfølsomme oplysninger op i nogle af grupperne (som
eksempelvis telefonnumre og e-mail adresser), men ARK har ikke mulighed for at forhindre
medlemmerne i at gøre dette.
Hvis et medlem ønsker at få fjernet disse oplysninger om sig selv, bedes man kontakte
bestyrelsen, hvorefter opslaget vil blive fjernet (oplysningerne vil ikke blive fjernet medmindre der
sker henvendelse).
ARKS officielle Facebook-site:
https://www.facebook.com/AmagerRoogKajakklub/
ARKS officielle Facebook-grupper:
ARK: https://www.facebook.com/groups/AmagerRoogKajakklub/
Inrigger: https://www.facebook.com/groups/ARKinrigger/
Kajak: https://www.facebook.com/groups/ARKkajak/
Det er muligt at linke din Facebook-konto til din ARK-profil.
Der findes desuden mange private Facebook-grupper, f.eks. til organisering af instruktion, ture,
kaninfester osv. Disse grupper er oprettet af enkelte medlemmer og er ikke omfattet af
nærværende dokument.
Der henstilles dog til, at de private, ARK-relaterede grupper følger nedenstående anbefalinger:
• Gruppen bør være “lukket”.
• Medlemmer skal bede om (eller evt. acceptere) at blive medlem af gruppen.
• Medlemmer skal selv indtaste data i evt. lister
• Der må ikke håndteres/deles følsomme oplysninger

5) Mail udsendelser
Normalt skal alle gruppemails sendes med enten alle modtagere som BCC (Blind Carbon Copy)
eller med én primær modtager som synlig modtager og de øvrige som BCC, da mailadresser er
at betragte som personlige oplysninger.
Man bør nøje overveje når man besvarer gruppemails, om det er hele gruppen eller kun enkelte
som det vil være relevant at svare.

6) Aktivitets lister
Dette er lister/oversigter som er tilgængelige på internettet til forskellige aktiviteter, som
eksempelvis instruktion.
Listerne skal være "lukkede", dvs. deres URL-adresse må kun fremgå på lukkede Facebook
grupper og/eller mailes til de aktuelle personer.
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Medlemmer skal selv bede om/acceptere at blive optaget på disse lister.
Medlemmer skal selv indtaste deres data i disse lister, eller acceptere at andre (eksempelvis
instruktøren) gør dette.
Der må ikke håndteres følsomme oplysninger på disse lister, som eksempelvis fødselsdato.
Mailadresser og telefonnummer må godt fremgå, hvis de har betydning for listens funktionalitet
(eksempelvis kontaktinfo til instruktør)
Når aktiviteten er slut, overføres dokumentet til klubbens arkiv, og det offentlige dokument slettes
eller URL'en gøres passiv.

7) E-boks
Børneattester sendes fra politiet direkte til ARKs e-boks, hvor de samles i en separat mappe.
Adgang til e-boks er begrænset til få personer i bestyrelsen samt ungdomslederen

Hvem giver vi data til
ARK giver ikke data videre medmindre det er krævet jfr. lovgivningen eller klubbens formål.
Forbund
Vi er medlem af en række forbund, enten direkte eller via medlemskab af et andet forbund.
Disse forbund er:
• DKF - Dansk Kano- og kajakforbund
Vi indrapporterer data til DKF’s iPaddle portal. Det drejer sig om navn, adresse, e-mail og
fødselsdato samt beviser (IPP). Data bruges bl.a. til udsendelse af nyhedsmail, blad samt
IPP-beviser.
• DFfR - Dansk forening for rosport
Der indrapporteres kun statistiske data på klubniveau.
• DIF - Dansk idrætsforbund
• DGI - Danske gymnastik og idrætsforeninger
Ved stævner o.l. indberetter vi oplysninger til de respektive organisatorer.
Offentlige institutioner (Københavns Kommune, Skat, Politiet)
Vi indrapporterer oplysninger om hvor mange aktive medlemmer vi har fordelt på forskellige
aldersgrupper og forhold om ansættelse/aflønning samt indhenter børneattester for ledere og
trænere i børne- og ungdomsafdelingen.
Klub/sportsrelevante organisationer
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Vi stiller oplysninger til rådighed til f.eks. idrætsundersøgelser relevant for sporten eller andre
klubber, som udbeder sig oplysninger om et tidligere medlems rettigheder og certificeringer.

Når du er udmeldt
I vores regnskabssystem fjernes alle oplysninger om dig efter udligning af evt. restkrav. Af
historiske årsager gemmer vi fortsat
• navn
• fødselsår
• rodata og billeddata
• rettigheder og certificeringer (dette for at kunne oplyse rettigheder/uddannelsesniveau til
andre klubber hvis man melder sig ind der senere).
Såfremt du også ønsker dit navn anonymiseret, kan du altid rette henvendelse til bestyrelsen.
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