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Privatlivspolitik for 1. Holte gruppe 

Vedtaget af bestyrelsen den 17.01.2019 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, 

hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 

Vi behandler kun personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra gruppens legitime 

interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de 

angivne formål, og vi sletter/anonymiserer dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – 

eller når du beder os om det.  

 

Dataansvarlig 
1. Holte gruppe er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i 

overensstemmelse med lovgivningen.  

1. Holte gruppe 

Havarthivej 6, 2840 Holte 

CVR: 30423623 

Mail: medlem@1holte.dk 

Website: www.1holte.dk 

 

Behandling af personoplysninger 
Vi behandler følgende personoplysninger: 

1) Oplysninger om medlemmer: 

• Almindelige personoplysninger:  

o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, 

telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse og billeder 

• Personfølsomme oplysninger: 

o Oplysninger om handicap, sygdomme, allergier, særlige behov. 

2) Oplysninger om ledere, assistenter og andre med særlige funktioner: 

• Almindelige personoplysninger:  

o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, 

telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse og billeder 

• Personfølsomme oplysninger: 

o CPR-nummer (for ledere, gruppeassistenter og -hjælpere) 

o Oplysninger om handicap, sygdomme, allergier, særlige behov. 

3) Oplysninger om pårørende, frivillige og fremtidige medlemmer:  

• Almindelige personoplysninger: 

o Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og billeder 

o Betalingskort oplysninger 

mailto:medlem@1holte.dk
http://www.1holte.dk/
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Indsamling af oplysninger 
Vi behandler oplysninger, vi får fra dig i forbindelse med indmeldelse eller tilmelding til/deltagelse i 

ture og arrangementer.  

Vi modtager desuden oplysninger fra DDS ved skift af gruppe eller kursusdeltagelse. 

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde 

til behandling er: 

o At gruppen har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger 

(interesseafvejningsreglen) 

o At det er nødvendigt for at opfylde en aftale om medlemskab med dig 

o At loven stiller krav om at vi behandler dine oplysninger  

o At du har givet samtykke til at vi kan behandle dine oplysninger.  

De konkrete formål med at behandle oplysninger om medlemmer er:  

• At kunne drive medlemshåndtering som f.eks. at udsende information og opkræve 

kontingent. 

• At drive gruppens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem 

• At opfylde lovgivning, herunder krav i folkeoplysningsloven 

• At kunne levere varer og ydelser du har bestilt 

• At administrere din relation til foreningen 

• At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i gruppen på vores 

platforme 

De konkrete formål med at behandle oplysninger om ledere, assistenter og andre med særlige 

funktioner:  

• At kunne drive medlemshåndtering, som f.eks. at udsende information og opkræve 

kontingent. 

• At håndtere opgaver og pligter i gruppen 

• At have overblik over erfaringer og kompetencer 

• At opfylde lovgivningen, herunder krav i serviceloven om børneattester 

• At kunne udbetale godtgørelse for udlæg for gruppen 

• At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i gruppen på vores 

platforme 

De konkrete formål med at behandle oplysninger om pårørende, frivillige og fremtidige medlemmer 

er: 

• At kunne drive medlemshåndtering som f.eks. at udsende information og opkræve 

kontingent 

• At kunne kontakte dig, f.eks. ved akut opstået sygdom eller andre problemer ved møder, 

ture og arrangementer. 

• At kunne levere varer og ydelser du har bestilt 

• At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i gruppen på vores 

platforme  
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Legitime interesser 
I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil 

denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 

• At kunne udøve spejderaktiviteter. 

• At kunne håndtere dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i 

forhold til grupperådsmøde. 

• At kunne opfylde medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 

• At kunne afholde sociale arrangementer samt andre aktiviteter 

• At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i gruppen på vores 

platforme.  

• At kunne videregive dine almindelige personoplysninger til DDS og andre spejderforbund i 

relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med spejderaktiviteter. 

• At kunne videregive ledere, assistenters og hjælperes almindelige personoplysninger til 

DDS så de kan modtage information og aktivitets-/kursustilbud fra DDS. 

• At kunne opbevare dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din 

udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. 

• At kunne opbevare kontaktmuligheder på pårørende for børn og unge under 18 år.  

• At kunne bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende 

 

Samtykke 
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end 

samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at 

behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid 

trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv 

er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en 

forælder. Vores udgangspunkt er 13 år. 

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier) kan 

børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke. 

 

Videregivelse af dine personoplysninger 
I forbindelse med spejderaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og aktiviteter 

til relevante organisationer. 

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere, assistenter og andre med særlige funktioner i 

relevant omfang til organisationer, som foreningen er medlem af samt til myndigheder.  

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 
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Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 
Vi behandler kun personoplysninger så længe, det er nødvendigt i forhold til gruppens aktiviteter. 

Vi opbevarer dog oplysninger (i anonymiseret form) på medlemmer, pårørende, ledere, assistenter 

og andre med særlige funktioner til statistik og lignende, så længe det er nødvendigt for at opfylde 

krav fra lovgivning, fx folkeoplysningsloven, årsregnskabsloven og reglerne for udlodning af 

tipsmidler. 

 

Dine rettigheder 
Efter persondataforordningen har du en række særlige rettigheder, når vi behandler 

personoplysninger om dig. Du har ret til: 

• At blive oplyst om, at vi behandler dine oplysninger. Denne privatlivspolitik sikrer dette 

(oplysningspligt)  

• At få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (retten til indsigt). 

• At få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)  

• At få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).  

• At få begrænset behandlingen af dine oplysninger (retten til begræsning).  

• At gøre indsigelse mod brugen af dine opysninger (retten til indsigelse) 

• At få udlevere oplysningerne i et almindelig anvendt format (ret til dataportabilitet) 

• Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at 

henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet. 

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, 

undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så 

hurtigt som muligt. 

Du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet over 

behandlingen af din personoplysninger.  

 

Revidering af privatlivspolitikken 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved 

ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende 

privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du 

modtage meddelelse herom. 


