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Privatlivspolitik for Viborg Idrætsråd 

Opdateret [10.02.23]  

 

Viborg Idrætsråds dataansvar 

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

fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gen-

nemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til 

bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun person-

oplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi 

sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.  

Privatlivspolitikken er gældende for alle projekter og events i regi af Viborg Idrætsråd. 

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

Viborg Idrætsråd er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i 

overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 

Kontaktperson: Morten Konradsen 

Adresse: Skottenborg 12-14 

CVR: 42373818 

Telefonnr.: 8662 5533 

Mail: konradsen@viborgidraetsraad.dk 

Website: www.viborgidraetsraad.dk 

 

Særligt vedrørende billeder 

Til events, netværksmøder m.m. tager vi billeder, som vi bruger på vores digitale 
platforme og sociale medier. Nogle af billederne vil desuden blive videresendt til pres-

sen. 
 

Vi bruger ikke billeder, som udstiller nogen eller virker krænkende. 
 
Vi behandler dine personoplysninger for at informere interessenter om aktiviteter i Vi-

borg Kommune i regi af Viborg Idrætsråd. Behandlingen af billederne omfatter almin-
delige personoplysninger og er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, 

stk. 1, litra e. 
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Billederne offentliggøres på hjemmesiderne: viborgidraetsraad.dk / viborgelite.dk / vi-
borg.dk samt 

Viborg Idrætsråds, Viborg Elites og Viborg Kommunes sociale medier. 
 

Vi videregiver eventuelt billederne til for eksempel lokale og regionale medier, Viborg 

Kommune, klubber og foreninger, der er medlem af Viborg Idrætsråd. 
 

Vi opbevarer billederne i ca. 5 år, hvorefter de slettes.   
  
Du har ret til at gøre indsigelse:  

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du ser dig selv på et billede, som du ikke øn-
sker bliver brugt. Så fjerner vi det fra vores hjemmesider mv. Har vi videregivet bille-

det til andre, kontakter vi dem, og beder dem om også at fjerne billedet. Vi sørger na-
turligvis for, at billedet ikke bliver brugt igen.   

 

Yderligere behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

1) Oplysninger på repræsentanter fra organisationer:  

- Almindelige personoplysninger: 
o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon-

nummer, e-mailadresse, medlemstype, fødselsdato. 

o Foreningstilknytning 
o Skoletilknytning  

 
2) Oplysninger på enkeltpersoner: 

- Almindelige personoplysninger: 
o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, skole, forening 

og e-mailadresse 

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  
o Helbredsmæssige forhold 

o CPR-nummer 
o Kontooplysninger 

 

3) Oplysninger på betroede personer herunder bestyrelse og ansatte: 
- Almindelige personoplysninger: 

o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon-
nummer, e-mailadresse. 

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  

o CPR-nummer 
o Kontooplysninger  

 

Her indsamler vi oplysninger fra 

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder: 

• Lokale nyhedsmedier  

• Viborg Kommunes offentlige register ”fritidsportalen” 
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Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.  

Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesse-
afvejningsreglen) 
 

Formålene:  
• Medlemshåndtering herunder kontingentopkrævning 

• Fakturering af f.eks. materialeleje & regnskabsførelse.  

• Information om særlige og relevante arrangementer og aktiviteter, hvis 

formål f.eks. er at styrke og udvikle foreningslivet. 

• Administration af din relation til os 

• Administration af din forenings relation til os 

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvej-

ningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) 

interesser som:  

• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder 

i forhold til generalforsamling  

• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent 

m.v.  

• Brug af situationsbilleder taget i forbindelse med arrangementer, der afbilder en 

konkret aktivitet eller situation.  

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsop-

lysninger også i en periode efter din udmeldelse af Viborg Idrætsråd 

• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende 

• Håndtering af din henvendelse  

 

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.  

 

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

og resultater til relevante samarbejdspartnere.  

Din e-mailadresse bliver videregivet til Bullsender og/eller Mailchimp, såfremt du har 

valgt at modtage nyhedsbrev fra Viborg Idrætsråd og/eller FIT DEAL.  

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.   

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler 

dine personoplysninger som repræsentanter fra organisationer, enkeltpersoner eller be-

troede personer: 

Repræsentanter fra organisationer: 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i over-

ensstemmelse med følgende kriterier: 

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personop-

lysninger i op til 3 år efter dit virke er ophørt 

Vi opbevarer dog oplysninger på medlemmer til statistik og lignende, så længe de har 

historisk værdi. 

Enkeltpersoner:  

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af din kontakt med 
Viborg Idrætsråd og i overensstemmelse med følgende kriterier: 

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personop-
lysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt 

• Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år, såfremt du er medlem af en forening, 
for hvem Viborg Idrætsråd fører regnskab for, laver kontingentopkrævning for 
og/eller behandler løn for jævnfør bogføringsloven.  

 

Vi opbevarer dog oplysninger på personer til statistik og lignende, så længe de har 

historisk værdi. 

 

Betroede personer:  

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i over-

ensstemmelse med følgende kriterier:  

• Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter dit virke er ophørt jævnfør bog-

føringsloven.  

 

Dine rettigheder 
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Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler 

personoplysninger om dig: 

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 

• Retten til indsigt i egne personoplysninger 

• Retten til berigtigelse  

• Retten til sletning  

• Retten til begrænsning af behandling 

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 

• 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.  

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine per-

sonoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald 

ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsy-

net. 

 

 

 

Revidering af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til an-

den. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver 

tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige 

ændringer vil du modtage meddelelse herom.  


