
Alugod spejderne 

Persondatapolitik 

I Alugod går vi op i at lave godt spejderarbejde med henblik på at udvikle børn og unge til 
vågne selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et 
medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.  

Vi indsamler de persondata, som er nødvendige for at kunne udføre dette spejderarbejde, 
kommunikere med spejderne og deres forældre, opkræve kontingent, sikre dokumentation 
over for kommunen og andre myndigheder med henblik på at opnå tilskud mv. - og ikke 
mindst sikre den enkelte spejders sikkerhed under møder, arrangementer og på ture. 

§1 Almindelige personoplysninger 

Alugod indsamler følgende almindelige personoplysninger: 

- Spejderne og forældres kontaktoplysninger, dvs. navn, adresse, e-mail, telefon/mobil 
- Spejdernes fødselsdato 
- Skoleoplysninger 
- Betalingsoplysninger 
- Tilmeldinger til ture og arrangementer 

Der indhentes og opbevares børneattester for alle spejderledere og evt. andre med kontakt til 
spejderne efter gældende regler.  

§2 Følsomme oplysninger 

Af hensyn til spejdernes sikkerhed indhenter Alugod samtykke fra alle spejdere over 18 år og 
forældre til spejdere under 18 år til, at vi kan opbevare de helbredsoplysninger, som 
spejderne/forældre informerer Alugod om i forbindelse med deltagelse i ture, arrangementer og 
møder. Det kan fx være allergier, migræne og lign.  

Alugod indsamler og opbevarer spejdernes sundhedskort, internationalt sundhedskort eller kopi 
heraf på spejderture. Sundhedskortene bliver leveret tilbage og kopier kasseret/slettet 
umiddelbart efter hjemkomst fra turen. Vi opbevarer kun spejdernes CPR-nr i forbindelse med, at 
vi får sundhedskort til arrangementer/ture. 

For at kunne informere bedst muligt om Alugods aktiviteter, ture og lign. – og for at forældrene 
kan følge med aktiviteter på spejderlejre, arrangementer og møder, indhenter vi også samtykke til, 
at der må tages billeder af spejderne, og at de må offentliggøres på Alugods hjemmeside og på 
sociale medier fx Facebook. Der må kun offentliggøres billeder af spejdere og spejderaktiviteter, 
som ikke er kompromitterende.  



Evt. helbredsoplysninger om spejderne oplyses i NemTilmeld i forbindelse med hvert enkelt 
arrangement/tur samt evt. i medlemssystemet – og må ikke registreres og deles på Facebook, i 
Dropbox, i mails, Messenger eller lign. 

§3 Opbevaring og behandling af personoplysninger 

Persondata registreres i Det Danske Spejderkorps’ medlemssystem, ”Medlemsservice”.  

Den af bestyrelsen udpegede medlemsadministrator sørger for at vedligeholde oplysningerne i 
Medlemsservice med de tilgængelige oplysninger og slette de oplysninger, som Alugod ikke 
længere har behov for.   

Mails mv. indeholdende persondata skal slettes umiddelbart efter, at de er videresendt til 
registrering i Medlemsservice. 

Alugod har p.t. ansat spejdere til at gøre rent i hytten. Alugod opbevarer og behandler nødvendige 
persondata til håndtering af disse ansættelser, herunder udbetaling af løn, indbetaling af skat osv. 

§4 Hvem deler vi oplysninger med 

Alugod anvender DDS’ medlemssystem ”Medlemsservice” til registrering af medlemsoplysninger. 

Tilmelding til ture registreres i NemTilmeld. Databehandleraftale er indgået den 12. maj 2018. 

Der er i december 2017 indgået databehandleraftale med Danløn i forbindelse med, at de 
udbetaler løn til spejdere, som gør rent i hytten. 

I øvrigt videregiver Alugod kun persondata til kommunen eller Det Danske Spejderkorps i det 
omfang vi er forpligtet til det efter gældende regler eller DDS’ vedtægter.  

§5 Hvor længe vi opbevarer personoplysninger 

Alugod opbevarer persondata så længe det er nødvendigt for at kunne udføre spejderarbejde, 
administration mv., jf. § 1. 

Medlemsoplysninger slettes 5 år efter, at spejderen er udmeldt af Alugod i overensstemmelse 
med gældende regler i bogføringsloven. Såfremt medlemmet skriftligt samtykker heri, kan Alugod 
opbevare navn og kontaktoplysninger i en længere periode med henblik på udsendelse af 
information og invitationer til arrangementer for tidligere medlemmer. Dette samtykke kan til 
enhver tid tilbagekaldes af ex-medlemmet.  

Oplysninger i NemTilmeld om tilmelding til ture mv. bliver slettet senest 6 måneder efter, at turen 
er afholdt. Vi gemmer kun de betalingsoplysninger, som er nødvendige som regnskabsbilag.  

Ledere og bestyrelsesmedlemmer skal årligt gennemgå og slette mails/beskeder indeholdende 
persondata, som der ikke er behov for at opbevare.   



Ved fratrædelse fra poster (ledere, bestyrelsesmedlemmer og andre udvalgsposter) skal   
korrespondance, mails og lign. gennemgås og slettes, hvis de indeholder personoplysninger.  

§6 Rettigheder 

Alle medlemmer over 18 år og forældre til spejdere under 18 år har til enhver tid mulighed for at 
få adgang til medlemssystemet. Der er også mulighed for at bede medlemsadministrator om at få 
indsigt i de personoplysninger, som Alugod har, og - hvis disse ikke er korrekte – at få dem 
korrigeret. Endvidere er der mulighed for at få personoplysningerne slettet, hvis Alugod ikke 
længere har behov for oplysningen for at kunne udføre spejderarbejdet, jf. § 1.  

Alle medlemmer kan trække evt. samtykke tilbage ved skriftlig begæring herom til 
medlemsadministrator.   

§ 7 Evt. brud på datasikkerhed 

I Alugod gør vi, hvad vi kan for at passe godt på spejdernes persondata. Skulle det alligevel 
ske, at der opstår et brud på datasikkerheden fx i forbindelse med hacking eller andre 
problemer i forhold til datasikkerhed, skal Alugods formand straks informeres herom med 
henblik på underretning af Datatilsynet efter gældende regler. 

§ 8 Ansvar for persondatapolitikken i Alugod 

Alugods persondatapolitik er vedtaget af bestyrelsen, som er ansvarlig for en gang årligt at 
gennemgå den og foretage evt. ændringer.  

Bestyrelsen er ansvarlig for, at persondatapolitikken bliver sendt ud til alle medlemmer, at 
den ligger på hjemmesiden, og at lederne er fortrolige med indholdet af den.   

Evt. anmodninger om retning og/eller sletning af persondata rettes til den til enhver tid 
værende medlemsadministrator.  

Evt. klager mv. i relation til denne persondatapolitik rettes til Alugods formand. 

Kontaktoplysningerne findes på hjemmesiden. 

 

Vedtaget af bestyrelsen for Alugod den 10. december 2018 


