
 
 
 
  

 

Har du styr på den nye persondataforordning? Vi 
har lavet en oversigt, så du nemt kan blive 
opdateret og forstå hvilken betydning den nye 
forordning har for din forening 
 

Den 25. maj 2018 kom der nye regler for beskyttelsen af 
personoplysninger, da en ny EU-forordning trådte i kraft. 
Persondataloven blev erstattet af persondataforordningen og 
alle EU-lande blev dermed forpligtet til at følge den nye 
forordning. 
 
Som hovedregel skal du ikke sende materiale til kommunen, der indeholder 
personoplysninger. Kommunen skal kun have det materiale, som bliver 
efterspurgt i forbindelse med budget, regnskab og en evt. stikprøve.   
 
Når Hjørring Kommune modtager materiale fra din forening, vil det kun blive 
anvendt til intern sagsbehandling efter folkeoplysningsloven, og således vil 
oplysningerne ikke blive videregivet til andre. 
 
Der er dog enkelte undtagelser:  

• Voksenundervisning/aftenskoler: Lister vedrørende borger fra andre 
kommuner, der har deltaget i undervisning i Hjørring Kommune. 

• Lønindberetninger for ansatte under voksenundervisning i de situationer, 
hvor kommunen foretager lønudbetalinger.  

 
Når din forening skal indsende personfølsomme data til kommunen, er det yderst 
vigtigt, at det sendes som sikker post fra foreningens digitale postkasse. 
 
Hvis din forening i forbindelse med en stikprøvekontrol bliver bedt om at 
indsende medlemslister, skal du kun indsende lister hvoraf navn, adresse og 
fødselsdato fremgår. Modtager vi medlemslister med cpr-numre, vil disse blive 
slettet, da kommunen ikke må opbevare medlemslister med cpr-numre, dog 
undtaget voksenundervisning i forbindelse med lønindberetning og indberetning 
af borgere fra andre kommuner.  
 
Klagevejledning 
 
Hvis man som forening eller medlem ønsker at klage over behandlingen af 
personoplysninger, skal der rettes henvendelse til Datastyrelsen. 
 
Det er op til den enkelte forening at orientere sig om, hvilke konsekvenser den 
nye persondataforordning har. Hjørring kommune står ikke til ansvar overfor 
foreningerne. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din forenings forbund. 
 
 
 
 
 

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/


 
 
 
  

 

 
Gode råd til din forening 
 

1. Læs hovedforeningernes oplysninger og guides om den nye 
persondataforordning grundigt.  

2. Sørg for at alle involverede i foreningen er klar over, hvilke betydninger 
persondataforordningen får for foreningen. 

3. Sørg for internt at lave en fremgangsmåde til hvordan I imødekommer de 
ændringer det har for jeres forening.  

4. Send kun adspurgt materiale til kommunen - uden personfølsomme data.  
 
 
 
Gode henvisninger og links om persondataforordningen 
 
DGI & DIF har lavet en vejledning, FAQ og en videovejledning om den nye 
forordning: 

• DGI og DIF's vejledning til foreninger om behandling af personoplysninger 

• DGI's spørgsmål og svar om personoplysninger  

• DGI's juridiske video om persondataforordningen  

• DIF's vejledning og råd om persondataforordningen 
 

Center for Frivilligt socialt arbejde har lavet en vejledning, hvor du får en 
oversigt over hvilke konsekvenser den nye forordning har: 

• Frivilligheds vejledning og oversigt om persondata  
 

DUF har lavet en vejledning, oplæg og FAQ til persondataforordningen 

• DUF's vejledning til foreninger  

• DUF's guide til persondataforordning  
 
DFS (Voksenundervisning og aftenskoler) har lavet vejledning og tidligere 
afholdt møder i forbindelse med persondataforordningen. Ligeledes er der lavet 
en oversigt med links og skabeloner, som kan hjælpe foreningerne.   

• DFS' vejledning til persondataforordningen 

• DFS' materiale til persondataforordningen  
*Alle links er aktive pr 11/07-2018 

 
Hjørring Kommune har ikke foretaget en juridisk gennemgang af 
informationsmaterialet, ansvaret ligger hos de respektive forbund og ikke 
Hjørring Kommune.   
 

https://www.dgi.dk/media/20482/vejleding_personoplysninger_27619-_version2.pdf
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/administration-i-foreningen/bestyrelsens-ansvar-og-pligter/vejledning-til-idraetsforeninger-om-persondataoplysninger/faq-om-personoplysninger-i-dgi-s-medlemsforeninger
https://www.youtube.com/watch?v=cMScdtlPumQ&feature=youtu.be
https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/gl_jura_og_raadgivning
https://frivillighed.dk/guides/regler-for-persondata-i-foreninger-0
https://duf.dk/nyhed/nye-persondataregler-til-dig-og-din-forening/
https://duf.dk/fileadmin/user_upload/Editor/documents/Medlemstilbud/Medlemsfordele/Persondatapraes.pdf
https://www.dfs.dk/medlemstilbud/persondata-gdpr/
https://www.dfs.dk/medlemstilbud/persondata-gdpr/materialer-og-links/

