
 
 

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i 

MOTION & SAMVÆR, Auning                                                                                                                          
Seneste ajourføring af dokumentet: 24.05.18 

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler foreningen i forhold til persondata-
forordningen. Foreningen fører fortegnelse over medlemmernes almindelige personoplysninger.  

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i:  
  MOTION & SAMVÆR, Auning 
  Formand: Kirsten Damgaard  
                          Adresse: Skovdalsvej 13, 8963 Auning                                                                                           

CVR: 32897665 
Mobilnr.: 30 43 07 17 
Mail: kirsten.damgaard2@skolekom.dk 
Website: http://auningby.dk/motion & samvær/ 

 
Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen? 
Følgende bestyrelsesmedlemmer: 
                           Formand: Kirsten Damgaard 
                           Adresse: Skovdalsvej 13, 8963 Auning 
                           Mobilnr. 30 43 07 17 
                           Mail: kirsten.damgaard2@skolekom.dk 
 

Kasserer: Erna Andersen 
Adresse: Østervangs Allè 100, 8963 Auning 
Mobilnr. :24 22 10 84 
Mail: ef@vestdjursnet.dk 
 
Menigt medlem: Anette Bering 
Adresse: Lunavej 8, 8963 Auning 
Mobilnr. :51 30 76 25 
Mail: anettebering@mail.dk 
 
Menigt medlem: Ruth Steffensen 
Adresse: Østervangs Allè 55 
Mobilnr. 23 44 88 19 
Mail: ruthkirk44@outlook.dk 
 
Menigt medlem: Erling Frederiksen 
Adresse: Reimersvej 70, 8963 Auning 
Mobilnr. 26 49 48 49 
Mail: erlingrobert@gmail.com 
 
Suppleant: Karen Lyngbye 
Adresse: Vestervænget 20, 8963 Auning 
Mobilnr. 40 50 15 54 
Mail: karen.lyngbye@gmail.com 
 
Instruktør: Susanne Harbo 
Adresse: Juelsgade 13 e, 8963 Auning 
Mobilnr.: 25 12 50 18 
Mail: harbo@vestdjursnet.dk 
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Hjælpeinstruktør/Facebookansvarlig: Lone Feldbæk 
Adresse: Industrivej 108, 8963 Auning 
Mobilnr.: 28 56 42 65 
Mail: lone.feldbaek@hotmail.com 

 
Hvad er formålene med behandlingen? 
Vi behandler dine personoplysninger udelukkende til medlemsregistrering og opkrævning af kontingentet.  
Vi behandler bestyrelsesmedlemmernes personoplysninger alene for, at medlemmer nemt kan kontakte 
foreningens ledelse. 
 

Hvilke personoplysninger behandler vi? 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

Medlemsoplysninger omhandler kun følgende almindelige personoplysninger:  
- Navn, adresse, mobil/telefonnummer, årgang og e-mailadresse  
- Oplysninger om indmeldelses- og betalingsdato 
 

Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer: registreres som almindelige medlemmer samt oplysning om tillids-
poster i bestyrelsen (formand, kasserer, medlemsrepræsentanter og suppleant. 

Oplysninger om instruktører: registreres som almindelige medlemmer med kontaktoplysninger som 
adresse, tlf.nr. og e-mail. 
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, registreres ikke. 
 
Hvem behandler vi oplysninger om? 

Medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og instruktører 

Hvem videregives oplysningerne til?  

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre.   

Hvornår sletter vi personoplysninger i foreningen?  

Af praktiske og administrative hensyn vil vi opbevare dine personoplysninger i op til  
2 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen. 

Hvordan opbevarer vi personoplysninger i foreningen?  

Vi opbevarer alle personoplysninger på formandens private pc, der er beskyttet af password, som kun for-
manden er bekendt med. 

Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden? 

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitte-
ret, drøfter bestyrelsen eventuel anmeldelse til politiet. 
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