Dataanalyse for foreningen Tango Sydfyn
(Ud fra DGI-skema: ”Skema til brug for kortlægning af personoplysninger i idrætsforeninger”)
Følgende er dataanalyse for foreningen Tango Sydfyn. Dens formål er at give overblik over hvilke
persondata foreningen opbevare og behandler, samt hvilke systemer vi anvender.
På den måde kan vi få overblik over:
•
•
•

hvem vi skal have databehandleraftaler
hvordan vi sikre at alle data slettes ved udmeldelse af et medlem
hvis vi skal oplyse hvilke persondata vi har på et medlem

Vi anvender følgende systemer til opbevaring og behandling af persondata:
•
•
•

I123 (hjemmeside)
Mailchimp (nyhedsmails)
Private systemer (backup af data)

Andre systemer der behandler og opbevare persondata, men som selv er dataansvarlige og som derfor ikke
skal medtages i analysen.
•
•
•
•

Bank
Mobil pay
DGI
Facebook/Instagram

Foreningens privatlivspolitik er gjort lettilgængelige på foreningens hjemmeside www.TangoSydfyn.dk
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Side 1

I123 (hjemmeside)
1. Persondata som
registreres
2. Persondatatyper som
findes i systemet

Navn, adresse, medlemstype, indmeldelsesdato, telefonnummer, email,
dato for indbetalinger, billeder og videoer
Almindelige oplysninger

3. Med hvilket formål
behandles oplysningerne

Formålet med at opbevare persondata er, at kunne kontakte medlemmerne
i forbindelse med medlemskab af foreningen, oplysninger om diverse
arrangementer, og for at holde styr på hvem der er medlem.
Ydermere bruger foreningen situationsbilleder/-video på hjemmesiden, for
dels at informerer personer der ikke kender dansen om dansen, og dels for
at give eksisterende dansere et indtryk af det Sydfynske tangomiljø.
Bestyrelsesmedlemmer, hjemmeside-administrator, IT-administrator.

4. Hvem har adgang til
oplysningerne
5. Slettefrist for persondata Udmeldelsesår+3 år (DGI-retningslinjer)
(angiv antal år og kriterier)
6. Sker der videregivelse af Nej
data fra systemet - hvis ja til
hvem
7. Andet relevant
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Side 2

Mailchimp
1. Persondata som registreres

Navn, email, tilhørsforhold (Sydfyn, Odense, festival, lær tango osv).
Personer på billeder i diverse nyhedsmails.
2. Persondatatyper som findes i Almindelige oplysninger
systemet
3. Med hvilket formål
behandles oplysningerne

Formålet med oplysningerne, er at kunne kontakte medlemmerne via
nyhedsmails i forbindelse med markedsføring af foreningen Tango
Sydfyns og Baila el Tangos (Odense) arrangementer.
4. Hvem har adgang til
Personer der laver nyhedsmails fra foreningen Tango Sydfyn og
oplysningerne
foreningen Baila el Tango i Odense.
5. Slettefrist for persondata
Personer sletter selv deres profil, hvis de ikke ønsker at modtage
(angiv antal år og kriterier)
nyhedsmail længere.
6. Sker der videregivelse af data Nej
fra systemet - hvis ja til hvem
7. Andet relevant
Personer kan selv tilmelde sig maillisten eller kan skrive sig på en
papirliste, hvorefter en fra foreningerne indskriver personen.
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Side 3

Private systemer
1. Persondata som registreres

Navn, adresse, medlemstype, indmeldelsesdato, telefonnummer,
email, dato for indbetalinger, billeder og videoer.

2. Persondatatyper som findes i
systemet

Almindelige

3. Med hvilket formål behandles
oplysningerne
4. Hvem har adgang til
oplysningerne

Vi opbevarer persondata på IT-administrators computer i form af
backup af hjemmeside.
Der er ”Windows Hello” login på computeren. Personer der kender
adgangskoden til Windows Hello, har adgang til den private
computer.
Backupfiler fornyes minimum 2-3 gange om året, eller efter behov. I
den forbindelse slettes tidligere backups.

5. Slettefrist for persondata (angiv
antal år og kriterier)
6. Sker der videregivelse af data fra
Nej
systemet - hvis ja til hvem
7. Andet relevant
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Side 4

