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Formand: Niels Malta Rousing, Stationsvej 10, 5500 Middelfart – tlf. 40406675 - mail: tovemalta@mail.dk 

 

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter I Middelfart Efterløns- og pensionistklub. 

 

1. Klubbens dataansvarlige. 

Den primære dataansvarlige er formand Niels Malta Rousing. 

Overordnet er den samlede bestyrelse dataansvarlig. Kontaktoplysninger til bestyrelsen fremgår af 

klubbens hjemmeside – efterloenmiddelfart.dk 

 

2. Formålet med behandling af personoplysninger. 

Formålet er varetagelse af medlemsforhold: udarbejdelse af program for 1. og 2. halvår samt 

sommerudflugt. 

De pågældende programmer indeholder en beskrivelse af klubbens aktiviteter. Enkelte 

arrangementer kræver tilmelding og dermed føres tilmeldingslister og efterfølgende udarbejdes 

der deltagerliste for det pågældende arrangement. 

Programmerne udsendes til hvert enkelt medlem via deres e-mailadresse. Til medlemmer uden e-

mailadresse uddeles programmerne til deres adresse ved brug af mærkater indeholdende det 

enkelte medlems medlemsnummer, navn og adresse. 

Herudover har klubben sin egen hjemmeside – efterloenmiddelfart.dk. Formålet med 

hjemmesiden er dels at gøre opmærksom på klubbens eksistens og muliggør kommunikation med 

medlemmerne. 

De personlige oplysninger behandles også i forbindelse med indkaldelse til den årlige 

generalforsamling og årlig kontingentopkrævning samt deltagergebyr, hvis deltagelse i en bestemt 

aktivitet kræver det. 

Grundlaget for nævnte tiltag er løbende udarbejdelse/ajourføring af medlemsliste. 

Medlemslisten anvendes også i forbindelse med ansøgning om medlemstilskud fra kommunen. 
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3. Personoplysninger, der behandles. 

De oplysninger der behandles for såvel medlemmer som frivillige er: medlemsnummer, navn, 

adresse, fødselsdato og mailadresse samt telefonnummer. 

For frivillige sker der ligeledes en angivelse af opgaver, jf. klubbens hjemmeside – afsnit 

”hjælpende hånd”. 

Oplysninger vedrørende børneattester behandles efter de gældende regler. Klubben udfører ikke 

opgaver eller aktiviteter, hvor der er kontakt med børn og unge under 15 år. 

 

4. Der behandles oplysninger om. 

Som det fremgår ovenfor behandles, der oplysninger om såvel medlemmer som frivillige. 

Oplysninger vedrørende sponsorliste betragtes ikke som personlige oplysninger. 

 

5. Videregivelse af oplysninger. 

I forbindelse med ansøgning om medlemstilskud hos kommunen skal klubben ved forlangende 

kunne fremvise en medlemsliste indeholdende det enkelte medlems private oplysninger. 

Ved indhentelse af evt. børneattester sker der afgivelse af tilsvarende personlige oplysninger samt 

cpr.nr. 

 

6. Sletning af personlige oplysninger. 

Klubben opbevarer de under punkt 3 anførte personoplysninger indtil medlemskabet ophører. 

Sletning af de personlige oplysninger sker løbende i forbindelse med ajourføring af medlemsliste 

men senest efter 6 måneder. 

Bogføringsmateriale, som kan indeholde personlige oplysninger, gemmes og opbevares udover 

bogføringslovens krav om 5 år, da vedtægter indeholder bestemmelse om, at klubbens materiale 

afleveres til Byhistorisk arkiv. 

Evt. børneattester opbevares så længe personen udfører opgaver for klubben.  For bestyrelsens 

vedkommende afgives årligt samlet attest. 
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