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Formål 
Formålet med dette dokument er at dokumentere, at Frederikssund Fotoklub overholder kravene til 

behandling af personoplysninger. 

Frederikssund Fotoklub behandler i minimalt omfang personoplysninger. I det følgende dokumenteres 

persondatabehandlingen samt de tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret i forbindelse 

med behandlingen. 

 

Databeskyttelsesrådgiver (DPO) 

Behandling af persondata i Frederikssund Fotoklub udføres som støttefunktion til kerneaktiviteterne 

og udgør et minimalt omfang. Set i forhold til de risici der er forbundet med behandlingen, 

følsomheden, samt mængden af personoplysninger, der behandles, vurderer vi, at Frederikssund 

Fotoklub ikke skal have en databeskyttelsesrådgiver tilknyttet. 

 

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig 

Kasserer Claus Kofoed – claus@stardk.com 

 

Procedurer i forbindelse med henvendelser fra registrerede 

De registreredes vigtigste rettigheder efter databeskyttelsesforordningen er:   

Retten til at modtage oplysning om behandling af deres personoplysninger (oplysningspligt). 

Retten til at få indsigt i deres personoplysninger. 

Retten til at få urigtige personoplysninger rettet. 

Retten til at få deres personoplysninger slettet. 

Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring. 

Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering. 

Retten til at flytte deres personoplysninger (dataportabilitet). 

 

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse. 

 

 

Registrering af personlige oplysninger 

Kassereren i Frederikssund Fotoklub (FF) er ansvarlig for, at personlige data håndteres, som 
beskrevet i dette dokument. 
 
Frederikssund Fotoklub registrerer kun personlige data, der er nødvendige for at drive FF iht. 
klubbens vedtægter.  
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FF registrerer medlemmers navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.  

 
FF registrerer data om medlemmers kontingentbetaling, herunder restancer, men videregiver 
ikke disse data ud over bestyrelsen.   
 
FF registrerer hvilke medlemmer der har adgangsnøgle til FF’s faciliteter på foreningscentret 
Pedersholm i Frederikssund. 
 
FF videregiver til klubbens medlemmer en fortegnelse med medlemmers navn, adresse, 
telefonnummer, e-mail adresse og adgangsnøgler.  
 
FF videregiver oplysninger om klubbens medlemmer til Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) 
med henblik på formidling af publikationer og informationer udsendt af SDF.   

 
FF videregiver oplysninger om klubbens medlemmer til Region Nord Foto (RNF) med henblik 
på formidling af publikationer og informationer udsendt af RNF. 
 
FF kan videregive oplysninger om medlemmers navn, adresse og e-mail adresse til 
klubber/foreninger eller virksomheder, der tilbyder arrangementer med relation til klubbens 
aktiviteter.  
 
FF videregiver oplysninger om fotografens navn på udstillede billeder.  
 

 

 

Kategorier af registrerede 

Medlemmer. 

Kategorier af personoplysninger 

Medlemmer. 

 

Kategorier af modtagere 

Personoplysningerne videregives ikke til nogen udenfor organisationen ud over databehandlere. 

 

Tidsfrister for sletning / opbevaring 

Ingen tidsfrister, dog minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. 

 

 

Risikovurdering 

Fortrolighed: Det vurderes, at tab af fortrolighed vil have en minimal indflydelse på de registreredes 

rettigheder og frihedsrettigheder. Personoplysningerne, der behandles, vil ofte være offentligt 

tilgængelige. 



 

       

 

 
Frederikssund Fotoklub    
Petersholm    claus@stardk.com   
3600 Frederikssund   Tlf. 29 13 36 00   

    

Integritet: Det vurderes, at tab af integritet ikke vil have nogen nævneværdig indflydelse på de 

registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.  

Tilgængelighed: Det vurderes, at tab af tilgængelighed ikke vil have nogen nævneværdig indflydelse på 

de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.  

 

Kendte sårbarheder og planlagte forbedringer 

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen specifikke, kendte sårbarheder eller planlagte forbedringer. 

 

Supplerende bemærkninger om generelle tekniske foranstaltninger 

Frederikssud Fotoklub har implementeret følgende tekniske foranstaltninger: 

Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger. 

Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger. 

 

Revisionshistorik 
Version Note   Dato                        Redigeret af 

V1.00 Skabelon tilrettet Frederikssund Fotoklub 10-06-2018                        Erling Thomasen 

 

 
 

 

 

 

 
 


