
Privatlivspolitik   

 

Indledning 

Ravnsholt Division behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne 

for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, 

hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.  

Ravnsholt Division er en lokalforening under Det Danske Spejderkorps og følger i enhver 

henseende korpsets privatlivspolitik (https://dds.dk/node/2010).  

Ravnsholt Division behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra 

foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og 

nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter oplysninger, når de ikke længere er 

nødvendige – eller når vi bliver bedt om det. 

Forhold, der er specifikke for Ravnsholt Division er nævnt nedenfor. 

 

Hvem er ansvarlig for personoplysninger? 

Ravnsholt Division er dataansvarlig for personoplysninger ud over de i korpsets privatlivspolitik 

nævnte. Henvendelse om divisionens behandling af personoplysninger kan ske til: 

Divisionschef Fred Slüter. 
Dalbovej 5, 3450 Allerød. 
Mobil: 2685 6198. 
E-mail: dc@ravnsholt.dk 
Hjemmeside: www.ravnsholt.dk  
 

Indsamling og behandling af personoplysninger 

Divisionen kan indsamle og behandle personoplysninger som nævnt i korpsets privatlivspolitik. 

Divisionen indsamler ikke helbredsoplysninger ved arrangementer. Det sker i givet fald i 

grupperne. 

Konkret drejer det sig om personoplysninger vedr.: 

• Divisionens ledelse og hjælpere. 

• Ledere, hjælpere og forældre i divisionens grupper. 

• Medlemmer generelt i forbindelse med deltagelse i arrangementer. 

 

Formål med behandling af personoplysninger 

Formålene med at behandle oplysninger om divisionens medlemmer er:  

• At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent sende nyhedsbrev.  

• At vi kan planlægge, gennemføre og følge op på vores aktiviteter.  

• At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i divisionen.  

• At kunne udbetale for udlæg og lignende.  

• At opdatere hjemmesiden. 
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• At administrere medlemmernes relation til divisionen i øvrigt. 

• At opfylde lovgivning. 

 

Hvem deler vi personoplysninger med? 

Divisionen anvender korpsets it-systemer som nævnt i korpsets privatlivspolitik. Der ud over 

anvender divisionen 

• WinKAS Pro regnskabssystem (enkeltstående PC). 

• Divisionens hjemmeside (Gruppeweb i drift hos korpset). 

• Tidligere hjemmeside old.ravnsholt.dk (Historisk materiale, hosted privat hos spejder). 

• Facebook (både offentlige og lukkede grupper). 

• Dropbox. 

• Private e-mail leverandører og nn@ravnsholt.dk. 

• Netbank (AL-Bank). 

• CVR. 

Der er udarbejdet særskilt oversigt over de enkelte systemer med data, formål, klassifikation, 

adgange, relevans, databehandling og slettepolitik. 

 

Klageadgang 

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, så kan du rette henvendelse til 

Datatilsynet. Her kan du læse om, hvilke muligheder du har for at klage til Datatilsynet: 

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

 

Revision af privatlivspolitikken  

Divisionen forbeholder sig ret til at ændre privatlivspolitikken. Når vi ændrer privatlivspolitikken, 

ændrer vi også datoen nedenfor i dette dokument.  

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på divisionens hjemmeside. 

 

--------------------------------------------- 

Godkendt af divisionsledelsen den 8. januar 2019 
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