
Behandling af persondata i Stevns Turistforening (CVR: 11876641) 
 
Stevns Turistforenings bestyrelse har på sit møde d. 14. maj 2019 fastlagt følgende regler for be-
handling af persondata, således at foreningens persondatabehandling er i overensstemmelse med 
EU's General Data Protection Regulation og Datatilsynets regler 
 
A. Indsamling af persondata  
Stevns turistforening beder medlemmerne om de persondata, der nødvendige for foreningens 
daglige drift. Medlemmernes aflevering af disse persondata er en forudsætning for medlemskab 
og betragtes som samtykke til foreningens behandling af persondata i.h.t. nedenstående.  
 
B. Persondata i Stevns Turistforening  
Består af personnavne på medlemmer, deres fysiske adresser, e-mail-adresser og telefonnumre, 
samt hvor dette er relevant navnet på medlemmets virksomhed. Disse data opdateres årligt i 
forbindelse med kontingentopkrævning.  
 
C. Opbevaring og videregivelse af persondata  
De under B nævnte indsamlede persondata beror i elektronisk form hos bestyrelsens formand og 
kasserer, og videregives til bestyrelsens øvrige medlemmer, suppleanter og revisor ved behov 
herfor, samt for enkeltpersoners datas vedkommende til andre hvor dette indgår i foreningens 
drift. 
Samlede datasæt for hele medlemskredsen videregives ikke til personer og virksomheder uden-
for bestyrelses-, suppleant- og revisorkredsen uden forudgående accept fra det enkelte medlem. 
 
D. Kendskab til persondata udover de under B anførte 
Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor kan få kendskab til andre personrelaterede data 
(herunder data af følsom eller privat karakter) i og udenfor medlemskredsen, som måtte blive 
oplyst for Stevns Turistforening f.eks. i forbindelse med korrespondance med medlemmer, sam-
arbejdspartnere og kommunal sagsbehandling. Sådanne data bringes alene til bestyrelsens kend-
skab og videregives ikke til andre. Sådanne data opbevares ikke i et systematisk register, men 
indgår i foreningens arkiv og kan fremgå af bestyrelsens referater. Sådanne data kan ikke i alle 
tilfælde fremsøges i foreningens arkiv, idet arkivet er dannet over en årrække med anvendelse 
af skiftende teknologier og principper, ligesom arkivet – eller dele heraf – kan være gået tabt.  
 
E. Indsigt i persondata 
Et medlem og en anden person kan bede Stevns Turistforening oplyse, hvilke personoplysninger 
foreningen har om den pågældende, samt begære fejlagtige oplysninger rettet. Behandling af en 
indsigtsbegæring sker som hovedregel i det datasæt, der beskrevet under B og C, og kan i undta-
gelsestilfælde ske i datasæt, der er beskrevet under D. En indsigtsanmodning skal indeholde en 
beskrivelse af de data, der ønskes indsigt i, samt dokumentation for, at den person, der anmo-
der om indsigten, er identisk med den person, hvis data, der anmodes om indsigt i. Anmodning 
om indsigt som er åbenbar grundløs eller som sker med et genøst formål kan afvises.   
 
F. Offentliggørelse af persondata  
Data som nævnt under B om enkelte medlemmers navne, adresser og andre kontaktdata kan 
fremgå af referater fra generalforsamling, bestyrelsesmøder samt i medlemsbreve fra forenin-
gen. Medlemmers og andres telefonnumre og e-mailadresser offentliggøres ikke systematisk for 
offentligheden af hensyn til at beskytte medlemmer og andre mod uønskede henvendelser. Per-
sondata af følsom eller rent privat karakter, som måtte komme til bestyrelsens kendskab, omta-
les ikke i de referater, bestyrelsen offentliggør for medlemmer og andre, og bringes ikke på an-
den måde til offentlighedens kendskab.  
 



G. Valgtes persondata 
Ved valg til tillidsposter i Stevns Turistforening forudsættes det, at kandidater og valgte er ind-
forståede med, at deres kontaktoplysninger i form af telefonnummer og e-mail-adresse (i form 
af link, der ikke umiddelbart kan aflæses) offentliggøres på foreningens hjemmeside. 
 
H. Sletning af persondata  
De under B nævnte persondata slettes  
a. fem år efter udtræden af foreningen i overensstemmelse med bogføringslovens krav.  
eller 
b. fem år efter udtræden af foreningen i overensstemmelse med bogføringslovens krav, dog slet-
tes personnavne og bynavne ikke, det skyldes hensynet til at kunne beskrive foreningens histo-
rie. 
Foreningens back-up systemer vil dog altid indeholde data fra de seneste seks år.   
 
I. Stevns Turistforenings hjemmeside.  
Der indsamles forbrugsstatistik på Stevns Turistforenings hjemmeside. Denne forbrugsstatistik er 
ikke personhenførbar. 
Der kan ske offentliggørelse af personnavne og adresser på Stevns Turistforenings hjemmeside 
f.s.v. angår information om turismerelaterede aktiviteter, som Stevns Turistforening formidler 
via hjemmesiden. Henvendelser om sådanne oplysninger rettes til hjemmesidens redaktør. 
Ovenstående er tillige gældende for andre platforme, som Stevns Turistforening benytter eller 
måtte benytte i sin informationsformidling. 
 
J. Dataansvarlig  
Den til enhver tid værende formand for Stevns Turistforening er ansvarlig for foreningens be-
handling af persondata.  
 
K. Oplysning om Stevns Turistforenings valgte og kontakt til Stevns Turistforening findes på 
www.stevnsturistforening.dk og www.virk.dk.  
 
L. Kontrol  
I forbindelse med revisors gennemgang af årsregnskabet foretager revisor en prøvelse af, at 
Stevns Turistforening regler for persondata har været fulgt i regnskabsperioden. 
 
M. Klagemyndighed vedrørende persondata er Datatilsynet. 
 
N. Dette regelsæt tilkendegives for Stevns Turistforenings medlemmer, og offentliggøres på for-
eningens hjemmeside. 
 
  

 
Besluttet på bestyrelsesmøde i Stevns Turistforening d. 14. maj 2019 


