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  Dataansvarlig   Foreningens navn, og 

kontaktoplysninger  
   

   Seniorklubben NESA,   
A Att.:                      
   Poul Erik Fach-Pedersen,     
   pefachpedersen@gmail.com                                                        
   Mobil: 40581492                                   
H Hjemmeside:                                       
   www.seniorklubbennesa.dk   

  Den fælles dataansvarlige samt 
dennes kontaktoplysninger  

K Kasserer:  
S Seniorklubben NESA  
 Poul Erik Fach-Pedersen    

   Mariehøj 334 
 2990 Nivå 

   www.seniorklubbennesa.dk 
 Mobil:  40581492 
 pefachpedersen@gmail.com 

  Den dataansvarliges re-
præsentant samt dennes 
kontaktoplysninger  

 

 Formand  
S Seniorklubben NESA 
 Allan Petersen 
 Jakob Bull’s Alle 92A 
 2860 Søborg 

   Mobil: 42 72 70 05   
   Mail: bulls92a@outlook.dk  
H Hjemmeside:                                      
   www.seniorklubbennesa.dk  

  Organisations databe-
skyttelsesrådgiver samt 
dennes kontaktoplysnin-
ger  

 Foreningen anvender ikke en      
   databeskyttelsesrådgiver  

  Formål (-ene)   Behandlingens eller 
behandlingernes 
formål 

   

 Medlemsadministration: 
 Indmeldelse/udmeldelse 
 Indkaldelse til generalforsamling  
 Tilmeldinger til medlemsarrangementer          

   Opkrævning af deltagergebyrer 
 Opkrævning af kontingent 
 

   Kategorierne af     
    registrerede  
  og af person-                   
  oplysninger.  
   

  Kategori af registrerede 
personer 

  

 Medlemmer: 
 Almindelige oplysninger 
 Hjemlen til at opbevare medlemsoplysninger 
er art. 6, stk. 1, litra b.  

  Kontingentstatus,  
  Medlemsnummer,  
  Navn,  
  Adresse,  
  Telefon,  
  Mail  
  samt ind- og udmeldelsesdatoer. 
Personfølsomme oplysninger  

  Hjemmelen til at opbevare medlems-   
  oplysninger er art. 9, stk. 2 litra d. 
 Vi opbevarer ikke personfølsomme    
 oplysninger. 

  Behandlingsaktiviteter   Oplysninger, som behandles 
om de registrerede personer  

Identifikationsoplysninger    Medlemsnummer    
  Navn, adresse,  
  Telefon/mobil-   
  nummer,  
  E-mail,   
  Ind- og       
  Udmeldelsesdato 

 Databehandleraftaler 
 
 
 

  De databehandler som organi-
sationen måtte have indgået 
aftaler med.  

 

  Da vort regnskab revideres af Ørsted, vil    
  indbetalingsdata fremgå af regnskabet.  
  Derudover videregiver vi ikke data til andre  
  end bestyrelsen for Seniorklubben NESA.  
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 Databehandleraftaler (fortsat) 
 
 
 
 
 
 
 

   
  De databehandler som organi-
sationen måtte have indgået 
aftaler med. (fortsat) 

  Deltagerliste til busture medbringes på    
  (fortsat) 
  turen af den turansvarlige 
  Vi videregiver kun data til bestyrelse       
  og evt. revisionen.      
  Vi har databehandleraftale jf.  
  nedenstående.     
  Derudover giver vi ikke data til   
  organisationer i tredjelande.  
  For så vidt angår Seniorklubben NESA’s    
  hjemmeside, www.seniorklubbennesa.dk, er  
  der indgået databehandleraftale om driften   
  af siden med:  
  Ikonet,  
  Helsingørgade 21, 2. sal, 
  3400 Hillerød  
  Siden indeholder ikke personlige data om   
  andre end bestyrelsen, men navne på andre   
  personer kan forekomme i referater fra   
  generalforsamlinger, ligesom enkeltpersoner 
  kan være afbilledet på fotos. 

  Sletning 
 
 
 
 
 
 

  Tidspunkt for sletning af 
oplysninger 

   

  Betalingsoplysninger gemmes i indeværende 
+ 5 år = bogføringsloven 

  Udmeldte medlemmer slettes efter indevæ-
rende +5 år. 

  Deltagerliste fra ture og arrangementer   
  kasseres umiddelbart efter det afholdte   
  arrangement. 

  Tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger 

  Beskrivelse af tekniske og 
organisatoriske sikker-
hedsforanstaltninger 

 

  Under hensyntagen til det aktuelle tekniske 
niveau har foreningen vurderet at behand-
lingssikkerhed ift. personlige oplysninger le-
ver op til de stillede lovkrav ved brug af føl-
gende IT: 

 
  USB-stik og/eller ekstern harddisk med kode 
  til opbevaring af medlemsdata 
 
  Kode på dokumenter der indeholder       
  personoplysninger. 

 


