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Behandling af persondata i Furesø Golfklub 
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Hvem behandler vi persondata 
om? 
 
 
 

Ansatte, Medlemmer, Bestyrelsesmedlemmer, Frivillige, 
Medlemmer fra andre klubber, Leverandører, Sponsorer, 
Forpagter, Skolegrupper på besøg, Junioruge. 
 

Hvilke persondata behandler vi? 
 
”Persondata” er enhver oplysning, 
som direkte eller indirekte fortæller 
noget om en person. Eksempler på 
persondata: DGU-nummer, CPR-
nummer, navn, adresse, 
telefonnummer, mobilnummer, 
golfhandicap, e-mail, tøjstørrelse, køn, 
medarbejder ID, stilling, 
kontonummer, kreditkortnummer, 
foto, fødselsdato, nummerplade, log 
in, børneattest mm. 

Ansatte: Navn, cpr. nr., adresse, kontonummer, 
stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mail, medarbejder ID, 
personalemæssige oplysninger.  
 
Medlemmer: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, DGU-
nummer, fødselsdato, handicap, beboelsesland, alder, 
spillerstatus, notater om ind- og udmeldelsesdatoer, 
økonomiske relationer (hvis familier skal betale kontingent 
samlet). 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Navn, adresse, telefonnummer, e-
mail, DGU-nummer, cpr.nr., portrætfoto, børneattest, 
handicap, beboelsesland, alder, spillerstatus, notater om ind- 
og udmeldelsesdatoer, relationer (hvis familier skal betale 
kontingent samlet). Navne kan forekomme på 
bestyrelsesoversigt med ansvarsområder, vagtplaner og 
nøgleoversigt mm.  
 
Frivillige: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, DGU-nummer, 
cpr.nr., portrætfoto, børneattest, handicap, beboelsesland, 
alder, spillerstatus, notater om ind og udmeldes- datoer, 
relationer (hvis familier skal betale kontingent samlet). Navne 
kan forekomme på vagtplaner og nøgleoversigt, 
opgaveoversigter, matchopslag mm.  
 
Medlemmer fra andre klubber/ Greenfee gæster: Navn, 
adresse, telefonnummer, e-mail, DGU-nummer, cpr.nr., 
portrætfoto, børneattest, handicap. 
 
Leverandører: CVR. nummer, navn, adresse, telefonnummer, e-
mail, beboelsesland. 
 
Sponsorer: CVR. nummer, navn, adresse, telefonnummer, e-
mail, beboelsesland. 
 
Andet: Regionsmesterskaberne/ Regionsgolf/ Danmarks Serien, 
Juniortræf 
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Til hvilket formål har vi disse 
persondata? 
 
 
 

Ansatte: For at kunne udbetale løn, afregne skat m.v.  
 
Medlemmer: For at kunne oprettet en spiller, fx kunne bestille 
DGU-kort og oprette personen i administrationssystemet til 
banebookning m.v. Til GolfBox. For at kunne lave turneringer, til 
udsendelse af klubblad, kommunikation, medlemsmøder, 
generalforsamling, kontingentopkrævning m.v.  
 
Bestyrelsesmedlemmer: For at kunne indkalde dem til møder 
og udsende mødeinformationer, bestilling af Intro kort hos 
DGU, lave fuldmagter til bank, oplysning til CVR-register, oplyse 
hvem der sidder i bestyrelsen på opslag og hjemmeside, 
Facebook osv.  
 
Frivillige: For at kunne indkalde dem til møder og udsende 
mødeinformationer, vagtplaner osv.  
 
Medlemmer fra andre klubber/ Greenfee gæster: Pga. 
medlemskab som f.eks. flexmedlem, til brug for betaling af 
Greenfee, fremsendelse af adgangskort, Greenfee, billetter 
m.m.  
 
Leverandører: For at kunne bestille varer, for at kunne drøfte 
aftaler, for at kunne få support etc. og registrere fakturaer.  
 
Sponsorer og erhvervsmedlemmer: For at kunne udsende 
fakturaer, fremsende Greenfee billetter, kontakte sponsor 
omkring Erhvervsklub, Company Days etc. 
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Hvor får vi persondataene fra? 
 

Ansatte: Oplysninger kommer fra personen selv.  
 
Medlemmer: Personen selv, fra andre (eksempelvis offentligt 
tilgængelige databaser, virksomheder eller lignende); via online 
indsamling (eks. Facebook, LinkedIn, hjemmesider o. lign).  
 
Bestyrelsesmedlemmer: personen selv, fra andre (eksempelvis 
offentligt tilgængelige databaser, virksomheder eller lignende); 
via online indsamling (eks. Facebook, LinkedIn, hjemmesider o. 
Lign). 
 
Frivillige: personen selv, fra andre Medlemmer fra andre 
klubber, Greenfee gæster, Endagsgæster: personen selv, fra 
andre (eksempelvis offentligt tilgængelige databaser, 
virksomheder, hjemmesider o. lign).  
 
Medlemmer fra andre klubber/ Greenfee gæster: 
 
Leverandører: Leverandøren selv, fra andre (eksempelvis 
offentligt tilgængelige databaser, virksomheder, hjemmesider 
o. lign).  
 
Sponsorer – og Erhvervs medlemmer: Sponsor selv, fra andre 
(eksempelvis offentligt tilgængelige databaser, virksomheder 
eller lignende); via online indsamling (eks. Facebook, LinkedIn, 
hjemmesider o. lign). 

Hvem videregives persondata 
til? 
 

Ansatte:  
SKAT, lønadministration, fagforeninger, ATP, pension, 
forsikringer, politi (børneattest).  
 
Medlemmer:  
Andre medlemmer i klubben (f.eks. ved deltagelse i 
turneringer), DGU, GolfBox, andre klubber, politi (børneattest).  
 
Bestyrelsesmedlemmer: andre klubber, på hjemmeside, DGU, 
Revisor, Bank, Erhvervs & Selskabsstyrelsen, politi 
(børneattest).  
 
Frivillige: internt i klubben, til klubber i klubben, 
mødeinformationer + arbejdsopgaver, politi (børneattest).  
 
Medlemmer fra andre klubber/Greenfee gæster: Ingen  
 
Leverandører: Advokat, bank 
 
Sponsorer: Sponsortavler, hjemmeside og annoncer. 
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Hvilke systemer indeholder 
persondata? 

Medarbejderoplysninger: Danløn, E-conomic, Outlook, 
Microsoft Office Pakke, Dropbox, One Drive, Facebook, 
hjemmeside. 
 
Medlemsoplysninger:  
GolfBox, Outlook, e-conomic, Microsoft Office pakke, Dropbox, 
One Drive, Facebook, BetterBoard, hjemmeside, GIC 
(Golfspilleren I Centrum), Nøgleadministration. 

Hvordan opbevares 
personoplysninger?  

Alle personoplysninger opbevares på computer, som er 
beskyttet af password. Enkelte arkiver er papirbaserede. Disse 
opbevares under lås. 

Hvad kan vores It-system, og har 
vi tænkt databeskyttelse ind i 
vores IT – systemer? 

GolfBox: 
a. Systemet har ikke en automatisk slettefunktion, så vi 
gennemgår oplysninger manuelt.  
b. Kalenderpåmindelser på bestemte tider af året sikrer, vi 
jævnligt kontrollerer, sletter og ajourfører data. 
c. GolfBox giver regelmæssig påmindelse om fornyelse af 
password. 
Generelt: 
Password på alle systemer 

 

 


