DANSK
POLITIHUNDEFORENING
FORTEGNELSE
1.0 FORORD
Dansk Politihundeforening (DPH) er en forening af frivillige, hvor der i dagligdagen behandles de
nødvendige personoplysninger i forhold til administration af foreningen og dens aktiviteter.
Foreningens formål er at foretage kåringer af civile hunde, afholde konkurrencer, der bygger på
praktisk politihundearbejde og søge samarbejde på tværs af landet for at fremme formålet. Behandling
af personoplysninger i Dansk Politihundeforening er omfattet af reglerne i
databeskyttelsesforordningen og den supplerende databeskyttelseslov. Hovedbestyrelsen i Dansk
Politihundeforening har valgt at udarbejde denne fortegnelse, der redegør for behandlingen af
personoplysninger.
1.1 Hvad er en fortegnelse?
En fortegnelse er foreningens dokumentation af, hvordan personoplysninger behandles, hvorfor de
behandles, og hvem der har adgang til de forskellige typer af oplysninger. DPH behandler almindelige
og fortrolige personoplysninger, herunder cpr.nr. om sine medlemmer i forbindelse med
administration af medlemsregistret og medlemmernes deltagelse i træning, konkurrencer m.v.
2.0 HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER DPH?
Der skal være et sagligt, nødvendigt og proportionalt formål med at behandle personoplysninger i
foreningen. DPH behandler personoplysninger som navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse,
telefonnumre og kontonumre, som er nødvendige oplysninger for at DPH kan håndtere
medlemssystemet med ind- og udmeldinger. Ligeledes behandles oplysninger om medlemmernes
hunde i forhold til kåringer, konkurrencer og indberetning til Dansk Kennel Klub (DKK), herunder
oprettelse af hovedlister til officielle konkurrencer. De oplysninger, DPH har registreret om
foreningens medlemmer, må kun anvendes i overensstemmelse med det formål, som de oprindeligt
er indsamlet til.
Er man valgt til en tillidspost i Dansk Politihundeforening, får den enkelte adgang til
medlemskartoteket. (Eksempelvis en lokalafdelingsformand, hovedbestyrelsesmedlem) oplysninger
om navn, mail, telefon nummer bliver så tilgængelig på hjemmesiden, da data bliver overført fra
medlemskartoteket til hjemmesiden.
Der behandles ikke personfølsomme oplysninger (som fx oplysninger om race, etnisk oprindelse,
religion genetiske data, helbredsforhold m.v.)
3.0 ORIENTERING TIL DE REGISTREREDE MEDLEMMER
DPH er ansvarlig for at orientere de registrerede medlemmer af foreningen om, hvilke oplysninger
der behandles om dem og baggrunden herfor. Dette sker ved offentliggørelse af denne fortegnelse på
DPHs hjemmeside.
4.0 DE REGISTREREDE MEDLEMMERS RETTIGHEDER
En registreret person defineres som den person, DPH behandler oplysninger om. For at opfylde de
rettigheder, som et medlem af DPH har efter databeskyttelsesretten, er der udarbejdet følgende
procedure om de registreredes rettigheder til brug for henvendelser herom fra de registrerede
personer:
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4.1 Ret til at få indsigt i egne personoplysninger
Ethvert medlem af DPH har ret til at få indsigt i egne personoplysninger og kan til enhver tid kontakte
den dataansvarlige for at få indsigt heri.

4.2 Ret til at få berigtiget egne personoplysninger
De registrerede oplysninger skal altid være korrekte, tilstrækkelige og relevante og begrænset til,
hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles (dataminimering). Ethvert medlem
af DPH har ret til at få urigtige eller vildledende personoplysninger berigtiget, hvilket sker ved
henvendelse til den dataansvarlige med henblik på berigtigelsen, der skal foretages uden unødig
forsinkelse.
4.3 Ret til at få slettet egne personoplysninger
Den registrerede (medlemmet) har ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af den
dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Anmodning herom skal fremsættes over for den
dataansvarlige, og medlemmet skal være bevidst om, at sletning af personoplysninger kan have
betydning for foreningens mulighed for at kunne administrere medlemmets aktiviteter i foreningen,
da kun nødvendige personoplysninger registreres.
Foreningen sletter uden unødig forsinkelse personoplysninger, der ikke længere er nødvendige til at
opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, ligesom oplysningerne løbende ajourføres.
Oplysninger om medlemmer af DPH kan gemmes, så længe den registrerede er medlem og i op til tre
år efter udmeldelsesåret. I denne periode kan der aktivt behandles personoplysninger, hvis der er en
foreningsmæssig grund til det, fx indberetninger til tilskudsmyndigheder m.v.
Oplysninger om konkurrencedeltagelse og resultater kan dog altid gemmes, så længe oplysningerne
har en historisk værdi.
5.0 Hvem er dataansvarlig?
Enhver behandling af personoplysninger i form af indsamling, registrering, anvendelse, opbevaring,
videregivelse m.v. udgør en handling, der er omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen og
den supplerende databeskyttelseslov.
Den dataansvarlige er bl.a. en fysisk eller juridisk person, der alene eller sammen med andre afgør,
til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.
DPH er dataansvarlig og er derfor omfattet af de krav, der stilles i databeskyttelsesforordningen om,
at personoplysninger skal behandles lovligt, rimeligt og på gennemsigtig måde i forhold til den
registrerede.
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DPH behandler personoplysningerne i medlemssystemet. Medlemssystemet håndterer ind- og
udmeldinger af medlemmer og data på medlemmernes hunde i forhold til kåringer, konkurrencer og
indberetning til DKK, herunder oprettelse af hovedlister til officielle konkurrencer.
Den daglige drift, herunder opdatering og redigering af data, håndteres af hovedkassereren,
stambogsføreren og næstformanden/sekretæren, lokalafdelingskassere. Medlemssystemet
vedligeholdes og videreudvikles af en administrator, der er udpeget af Hovedbestyrelsen (HB).

Funktionerne varetages aktuelt af:
Hovedkasserer:
Stambogsfører
Næstformand
Administrator

Bo Rasmussen
Søren Bjeverskov
Jan Verner Larsen
&Rasmussen

6.0 DATASIKKERHED OG DOKUMENTATION
Den dataansvarlige (DPH) skal sørge for, at behandlingen af personoplysninger sker med en passende
sikkerhed. Det betyder, at der kun er adgang til medlemssystemets oplysninger for foreningens
bestyrelsesmedlemmer, stambogsførere og administratorer, og at der skal være tilstrækkelig itsikkerhed med brug af et sikkert (og individuelt) password og opdateret firewall. Når der leves op til
disse krav, kan foreningens personoplysninger behandles på en privat computer. Ved cloud-baserede
løsninger skal der indgås en databehandleraftale med cloud-udbyderen, ligesom denne skal kunne
garantere for sikkerheden i databehandleraftalen.
Ved masseudsendelse af e-mails til medlemmer af DPH, skal e-mailadresser på modtagerne anføres
i bcc-feltet, således at det sikres, at modtagerne ikke kan se hinandens e-mailadresser.
I tilfælde af brud på persondatasikkerheden fra den dataansvarliges side skal dette straks og inden 48
timer forelægges for kassereren i foreningen via mailen kasseren@danskpolitihundeforening.dk med
henblik på vurdering af, om der er en høj risiko for de registrerede medlemmers rettigheder og
frihedsrettigheder, og om der på den baggrund skal ske anmeldelse om sikkerhedsbrud til
Datatilsynet. Der skal ske anmeldelse herom, medmindre det er usandsynligt, at bruddet indebærer
en sådan risiko. Anmeldelse skal ske uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer efter den
dataansvarlig er blevet bekendt hermed.
Når et brud på persondatasikkerheden sandsynligvis vil indebære en høj risiko for det registrerede
medlems rettigheder og frihedsrettigheder, underretter den dataansvarlige uden unødig forsinkelse
den registrerede om bruddet på persondatasikkerheden.
Underretningen skal ske i et klart og forståeligt sprog og skal beskrive karakteren af bruddet på
persondatasikkerheden og mindst indeholde de oplysninger og foranstaltninger, der er omhandlet i
artikel 33, stk. 3, litra b, c og d i databeskyttelsesforordningen.
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Når DPH behandler personoplysninger i fysisk format fx i forbindelse med konkurrencer, skal det
sikres, at oplysningerne ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

7.0 BILLEDER PÅ HJEMMESIDE, FACEBOOKSIDE OG MEDLEMSBLAD
DPH offentliggør alene billeder, hvor der er en legitim interesse, som ikke overgås af den
registreredes interesser eller rettigheder. Deciderede portrætfotos vil kun blive offentliggjort med den
portrætteredes samtykke.
Hvis et medlem af foreningen er utilfreds med offentliggørelsen af et billede, hvori den pågældende
indgår, på hjemmesiden, har denne ret til at gøre indsigelse. Hvis medlemmet ikke ønsker at have
billedet liggende på hjemmesiden, vil det umiddelbart blive fjernet af foreningen.
Medlemsoplysninger må ikke videregives til en privat virksomhed, der gerne vil markedsføre
produkter over for foreningens medlemmer, men vil kræve samtykke fra det enkelte medlem. Der må
derimod gerne være reklamer i foreningens medlemsblad, uanset om dette udgives i trykt eller
elektronisk form.
Den registrerede kan indgive klage til Datatilsynet, hvis den registrerede finder, at behandlingen af
personoplysninger vedrørende vedkommende overtræder databeskyttelsesforordningen.

Hovedbestyrelsen
Dansk Politihundeforening
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