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Dataindsamling til medlemssystem                                          

 
Kære klubformand og klubkasserer!                

Vi henvender os til jer på ny, da enkelte klubber har ønsket en uddybning af, hvorfor og til 

hvilket brug Dans Danmark nu ønsker at indsamle medlemsoplysninger. Forståeligt. 

Basis for henvendelsen er, at bestyrelsen i Dans Danmark har truffet beslutning om, at det nye 

forbund skal varetage sin medlemsregistrering i et professionelt medlemsregistreringssystem 

på en onlineplatform i lighed med mange andre forbund under DIF. 

Denne platform vil på sigt (udviklingsarbejdet pågår det meste af 2022) erstatte tidligere 

systemer. 

Bemærk, at benyttelsen af medlemsregistreringssystemet IKKE udelukker CFR-registreringen. 

 

Platformen vil indeholde personoplysninger til brug for: 

• Medlemslister til brug for betaling af kontingent til forbundet 

• Udsendelse af nyhedsbreve fra forbundet 

• Udsendelse af et nyt forbundsmagasin tre gange årligt 

• Oprettelse af events, kurser etc. 

• Tilmelding og betaling for deltagelse i events, kurser etc. 

• Turnerings- og ranglistemodul 

 

Derfor indsamler vi p.t. oplysninger. 

 

Det er klart, at vi ønsker at gøre dette ordentligt og lovligt. 

 

Der er to kategorier af personoplysninger: 

• Almindelige oplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, fødselsdag og 

mailadresse 

• Følsomme oplysninger, som kan være oplysninger om helbredsforhold, 

seksualitet, trosretning, strafbare forhold og lignende. 

Vi arbejder udelukkende i medlemssystemet med de almindelige oplysninger. 
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Dans Danmark indgår naturligvis en databehandleraftale med udbyderen af medlemssystemet. 

DIF gør opmærksom på, at der som hovedregel indenfor idrætsverdenen gælder, at det er 

unødvendigt at indhente et samtykke forud for behandling af personoplysninger om 

medlemmer. 

 

Det vil vi gerne uddybe: 

Vi benytter den såkaldte interesseafvejningsregel, som betyder, at forbundets saglige 

formål med at behandle oplysningen skal være stærkere end de eventuelle modstående 

hensyn til den registrerede, der måtte være. 

Det mener vi helt klart, der er tale om her, hvor det bliver en forudsætning for deltagelse i 

events, kurser, turneringer etc. at være registreret i medlemssystemet. Så fordelen for den 

registrerede, er langt større end ulempen ved at stå i medlemssystemet. 

Naturligvis vil medlemsoplysningerne udelukkende blive anvendt til de formål, som de er 

indsamlet til. 

Disse udleveres aldrig til tredjepart. 

Hvis en oplysning ønskes videregivet til nogen udenfor forbundet, vil det selvfølgelig kræve 

samtykke fra den enkelte person. 

Dans Danmarks bestyrelse har udpeget en dataansvarlig (Dorthe T. Larsen), der skal sørge 

for, at behandlingen af personoplysninger sker med passende sikkerhed. Det vil sige, at der 

kun må være adgang til oplysninger for udvalgte (bestyrelse, ansatte på kontoret) som er 

angivet i forbundets Artikel30-fortegnelse, som er under udarbejdelse. Dataansvarlig skal 

sikre, at der opnås tilstrækkelig IT-sikkerhed, blandt andet ved brug af password og en 

opdateret firewall. 

Når det nye medlemssystem er udviklet og data indgivet, kan den enkelte klub benytte 

systemet som medlemsliste, og mailsystem om ønsket og vi tænker, at man hvert år, når man 

har indberettet til CFR, så gennemgår man lige listen i systemet og får den opdateret. 

Vi er godt klar over, at dette bliver en ny opgave og at noget vil kunne føles som 

dobbeltarbejde. Vi vil gøre ALT, hvad vi kan for at gøre denne øvelse så spiselig som mulig for 

jer!  

Det er blandt andet det, vi forsøger at gøre via det vedhæftede skema, hvor vi får vores 

softwareleverandør til at indlæse jeres data, så I ikke skal ud i et kæmpe indtastningsarbejde 

her til en start. Nogle af jer har allerede tidligere i år indsendt skemaet, og I skal naturligvis 

ikke indsende igen. Dem, som ikke har indsendt, håber vi vil gøre dette snarest. 
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Vi vil drage omsorg for, at alt behandles indenfor god databehandlingsskik. 

Som nævnt ovenfor påberåber vi os i forbundet anvendelsen af interesseafvejningsreglen. 

Hvert enkelt individ er naturligvis stadig medlem direkte i den lokale klub og dermed samtidigt 

medlem i Dans Danmark, der skal ses som en samlet enhed i dataretlig forstand. Man kan for 

en ordens skyld meddele sine medlemmer, at deres data videregives til Dans Danmark til brug 

for medlemsregistrering. Man kan f.eks. skrive i klubbens privatlivspolitik, at data deles med 

forbundet. 

Som DIF skriver i deres materiale om GDPR: 

”Foreningerne kan fortsat behandle alle almindelige personoplysninger, der er nødvendige for 

at drive foreningen og for at drive idrætterne. Herunder kan foreningerne udveksle 

personoplysninger med specialforbundene, når dette er en integreret del af afviklingen af 

turneringer og stævner, gennemførelse af uddannelser og kurser osv. ud fra 

interesseafvejningsreglen og dermed uden samtykke selvsagt”. 

 

Vi beder alle have forståelse for, at arbejdet med systemet pågår det meste af 2022. Vi er jo 

et helt nyt forbund og ikke alt kan være klart så hurtigt, som man kunne ønske sig. Og ja, 

noget bliver anderledes end før. En øvelse vi må igennem, sammen. 

 

 

Hvis I ønsker uddybning af ovenstående, er I velkomne til at kontakte Dorthe T. Larsen på 

mailadressen dtl@dans-danmark.dk 

 

 

 

Med venlig hilsen  

Jan Kirk Todsen 

Formand 
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