Overblik over behandlingen af persondata i Løgstør Golfklub
Hvem behandler I persondata om?

Ansatte, Medlemmer, Bestyrelsesmedlemmer, Frivillige,
Medlemmer fra andre klubber, Leverandører, Sponsorer,
Junioruge, osv..]

Hvilke persondata behandler I om
hver af disse grupper?
”Persondata” er enhver oplysning,
som direkte eller indirekte fortæller
noget om en person.
Eksempler på persondata: DGUnummer, cpr.nr., navn, adresse,
telefonnummer, mobilnummer,
golfhandicap, e-mail, tøjstørrelse, køn,
medarbejder ID, stilling,
kontonummer, kreditkortnummer,
foto, fødselsdato, nummerplade, log
in, børneattest m.v

Ansatte: Navn, cpr. nr., adresse, kontonummer,
stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mail, medarbejder ID.
Medlemmer: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, DGUnummer, fødselsdato, hcp. Nationalitet, alder, spillerstatus,
notater om: aktier + ind og udmeldes- datoer, relationer om
ægtefælle og børn.
Bestyrelsesmedlemmer: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail,
DGU-nummer, cpr.nr., portrætfoto, børneattest, hcp.
Nationalitet, alder, spillerstatus, notater om: aktier + ind og
udmeldes- datoer, relationer om ægtefælle og børn. Navne kan
forekomme på bestyrelsesoversigt med ansvarsområder,
vagtplaner og nøgleoversigt mm.
Frivillige: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, DGU-nummer,
cpr.nr., portrætfoto, børneattest, hcp. Nationalitet, alder,
spillerstatus, notater om: aktier + ind og udmeldes- datoer,
relationer om ægtefælle og børn. Navne kan forekomme på,
vagtplaner og nøgleoversigt, opgaveoversigter, matchopslag
mm.
Medlemmer fra andre klubber: Navn, adresse, telefonnummer,
e-mail, DGU-nummer, cpr.nr., portrætfoto, børneattest, hcp.
Nationalitet, alder, spillerstatus, notater om: aktier + ind og
udmeldes- datoer, relationer om ægtefælle og børn. Navne kan
forekomme på, vagtplaner og nøgleoversigt, opgaveoversigter,
matchopslag mm.
Leverandører: CVR. Nr., Navn, adresse, telefonnummer, e-mail,
oprindelse land
Sponsorer: CVR. Nr., Navn, adresse, telefonnummer, e-mail,
oprindelse land

Andet: Fritspilsordning/Limfjordsgolf modtager DGU nr. + navn,
Regionsmesterskaberne/ Regionsgolf/ Danmarks Serien,
Juniortræf

Til hvilket formål har I disse
persondata?

Ansatte: eks. for at kunne udbetale løn, for at kunne afregne
skat m.v.
Medlemmer: For at kunne oprettet en spiller: eks. for at kunne
bestille DGU-kort, for at kunne oprette dem i
administrationssystem til banebookning m.v. GolfBox, for at
kunne lave turneringer, til udsendelse af klubblad,
kommunikation, medlemsmøder, generalforsamling,
kontingentopkrævning m.v.
Bestyrelsesmedlemmer: for at kunne indkalde dem til møde,
samt sende mødeinformationer, bestilling af Intro kort hos DGU,
vagtplaner osv.
Frivillige: for at kunne indkalde dem til møde, samt sende
mødeinformationer, vagtplaner osv.
Medlemmer fra andre klubber: pga. medlemskab som f.eks.
årskort + Long Distance
Leverandører: til at kunne bestille varer, for at kunne drøfte
aftale, for at kunne få support etc., registrere faktura
Sponsorer: for at kunne udsende faktura, fremsende Greenfee
billetter, kontakte sponsor omkring Company Days etc.

Andet: At kunne orientere samarbejdspartnere, om hvem der
deltager i ordningen/ konkurrencer.
Hvor får I persondataene fra?
Ansatte: oplysninger kommer fra personen selv
Medlemmer: personen selv, fra andre (eksempelvis offentligt
tilgængelige databaser, virksomheder eller lignende); via online
indsamling (eks. Facebook, linkedIn, hjemmesider o.lign).
Bestyrelsesmedlemmer: personen selv, fra andre (eksempelvis
offentligt tilgængelige databaser, virksomheder eller lignende);
via online indsamling (eks. Facebook, linkedIn, hjemmesider
o.lign).
Frivillige: personen selv, fra andre
Medlemmer fra andre klubber: personen selv, fra andre
(eksempelvis offentligt tilgængelige databaser
Leverandører: [personen selv, fra andre (eksempelvis offentligt
tilgængelige databaser, virksomheder, hjemmesider o.lign).

Sponsorer: personen selv, fra andre (eksempelvis offentligt
tilgængelige databaser, virksomheder eller lignende); via online
indsamling (eks. Facebook, linkedIn, hjemmesider o.lign).

Andet: personen selv, fra andre (samarbejdspartnere mv.)
Videregiver I dataene til nogen?

Ansatte: SKAT; lønadministration, fagforeninger, ATP, pension,
forsikringer, Politi – børneattest osv.
Medlemmer: andre medlemmer i klubben, DGU, GolfBox, andre
klubber, Politi-børneattest osv.
Bestyrelsesmedlemmer: andre klubber, på hjemmeside, DGU,
Revisor, Bank, Erhvervs & Selskabsstyrelsen, Politi- børneattest,
osv.
Frivillige: internt i klubben, til klubber i klubben,
mødeinformationer + arbejdsopgaver, Politi – børneattest.
Medlemmer fra andre klubber: ingen
Leverandører: Advokat +bank
Sponsorer: Sponsortavler + hjemmeside, samt annoncer.

Andet: videregives til samarbejdspartnere.

Hvilke systemer har I i klubben hvor
der indeholdes persondata?

Medlemsoplysninger: GolfBox, Outlook, Gmail, E-conomic,
Microsoft Office pakke, Dropbox, One Drive, Facebook,
hjemmeside(Worldpress)
Medarbejderoplysninger: Danløn, E-conomic, Outlook, Gmail,
Microsoft Office Pakke, Dropbox, One Drive, Facebook,
hjemmeside( WorldPress)

Hvordan opbevares
personoplysninger i klubben

Alle personoplysninger i Løgstør Golfklub opbevares på
computer, som er beskyttet af password.

Hvad gør vi hvis der sker brud på
persondatasikkerheden

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet,
hacket eller på anden måde kompromitteret kontakter vi vores
hovedorganisation og drøfter evt. anmeldelse til politiet og
datatilsynet.
Vi dokumenterer alle brud på følgende måde: Vi logger alle
uregelmæssigheder.

Hvad kan vores It-system, og har vi
tænkt databeskyttelse ind i vores IT –
systemer?

a. Systemet har ikke en automatisk slettefunktion, så vi
gennemgår oplysninger manuelt.
b. Kalenderpåmindelser bestemte tider af året til at
kontrollere og ajourføring af data
c. Golfbox giver regelmæssig påmindelse om fornyelse af
password.

