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Forberedelser inden den nye 
Databeskyttelse reform GDPR 

             Træder i kraft den 25 maj 2018. 

 
For ProCup-cuparrangører med ansvar for personoplysninger… 
 

Gør dit event klar til GDPR 
I maj 2018 træder den nye europæiske databeskyttelses 
-forordning, i kraft hvilke giver stor konsekvenser omkring  
hvordan personoplysninger skal behandles. 
 
 
 

Dette dokument henvender sig til dig som anvender ProCup som cup- eller arrangement 
ansvarlig med ansvar for personlige oplysninger.  
 
Vi har samlet information samt tilgængeligt materiale fra internet og sammensat dette 
dokument med fakta som du behøver at tænke på når foreningen skal forberedes på 
indførelse af databeskyttelses reformen GDPR (General Data Protection Regulation). 
 
Den stor forandring er at personer kan begære at oplysninger om dem skal "fjernes fra IT-
systemet". 
 
Vi anbefaler at DU kommer igang med det samme, GDPR træder i kraft den 25 maj 2018! 
 
For dig som endnu ikke er helt inde i emnet gives en kortfattet forklaring på begrebet GDPR, 
samt en definition af hvad en person oplysning kan være. 
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Her kommer 5 punkter som kan være godt at arbedejde efter. 
Informationen er hentet fra en artikel som Dagens Handel skrevet i august 2017. 

 
1. Vent ikke 
Kom i gang med forberedelserne for at følge det nye direktivet med det samme. GDPR er en 
betydelig gennemgang af den nuværende databeskyttelses reform og gælder allerede i maj 
2018. 
 
2. Få et overblik af foreningens data 
Det største job relateret til GDPR er at få en helhedsbillede af data, datastrømmen og 
hvordan dette håndteres i din forening/organisation. Observer at gennemgangen for er del 
ikke bare gælder ProCup. Det gælder samtlige systemer du anvender når du gemmer person 
oplysninger. 
 
3. Skaf kendskab 
De som er ansvarlige for foreningen og/eller cuporganisationens vedtægter og regler 
(bestyrelsen) bør give den uddannelse som kræves. De ansvarlige for at alle i organisationen 
får forståelse for hvordan reglerne ska følges. Eks bør ledere informeres/uddannes i hvordan 
de kan anvende holdlister/medlemsregister mm. 
 
4. Gennemse dine systemer 
I følge GDPR kan personer kræve at information om sig selv skal fjernes eller transmitteres. 
Organisationen eller foreningen skal da, inden en vis tid, slette eller overføre anmodet 
information. Derfor er det vigtigt at gennemse hvilke administrative system DU anvender og 
at gamle systemer er opdateret til nyere hvor du kan håndtere GDPR. Det her gælder alt 
form for information som indeholder tekster, bilkeder, stemmer med mere. 
 
5. Skapa en rutin ifall olyckan är framme 
Hvis der sker et indbrud eller sikkerhedsbrist, skal du inden for 72 timer meddele dette til 
Datatilsynet samt informerer dem som kan været påvirket. Kriminalitet sker ikke 
nødvindigvis i kontortid og du har ingen tid at spilde når noget sker. Rutiner er derfor meget 
vigtige at have på plads. 
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(Kilde: Dagens Handel 2017-08-29 
https://www.dagenshandel.se/article/view/551212/brist_pa_insikt_om_gdpr) 

Indsamling og håndtering af data i ProCup 
For at få et godt overblik af situationen af hvilke type af personoplysninger som behandles 
kan du begynde med en kortlægning som kan indeholde:  
 

 En fortegnelse over hvilke personoplysninger du behandler i ProCup. F.eks. om både 
ledere oplysninger og spiller oplysninger som gemmes i systemet. 

 Kortlægning af din forening/organisation som viser hvilke personer, funktioner eller 
aktører som håndterer person oplysninger.  

 
Som ansvarlig for person oplysninger ska du se til din forening/organisation indsamler og 
behandler alla person oplysninger på en regelmæssig måde i ProCup. For at du skal kunne få 
et overblik over data, har vi her listet de rutiner og funktioner. 
 
Det er vigtigt at pointerer at det IKKE er ProCup som ansvaret for at fjerne information om 
en bestemt person. Det er dig som cup- eller arrangementsansvarlig som har det endelige 
ansvar for dette. ProCup formidler værktøjet så du på en enkelt og sikker måde kan fjerne 
eller blanke ud information. 
 
Indsamling af personoplysninger 
I ProCup registreres og ændres person oplysninger i følgende rutiner: 
 
Registreringsprocedure - hold, lederes navn og kontaktoplysninger gemmes. 
Fjernes: I Tilmeldingsfasen, menu punkt 1 - Vis/Registrere tilmeldinger, klik på holdet og 

blanke ud lederens oplysninger. Alt. Fjern holdet helt. 

Registreringsprocedure - spillere, spiller navn og personoplysninger gemmes. 
Fjernes: Klik på ikonet for "Registrere spillere" på startsiden. Log ind med holdlederens email 

adresse samt refnr eller klubnavn. Blank ud spillerens oplysninger. Alt. Fjern spilleren helt. 

MyTeam Registreringsprocedure, lederens navn og kontakt oplysninger gemmes. 
Fjernes: I MyTeam, Log ind som leder – klik på holdet, Ændre kontakt oplysninger, blank ud 

lederens oplysninger. Alt. Fjern holdet helt. 

MyTeam opfølgning, lederes navn og kontakt oplysninger gemmes. 
Fjernes: I MyTeam, Menu punkt Opfølgning rapporter – Ændre oplysninger på hold, sæt 

xxxxx i stedet for lederens oplysninger. KLIK på GEM 

MyTeam, Spillerens navn og kontakt oplysninger gemmes. 
Fjernes:: I MyTeam, Log ind som leder – Registrerer spillerliste, klik på laget, blank ud 

spillerens oplysninger. 

 

 

https://www.dagenshandel.se/article/view/551212/brist_pa_insikt_om_gdpr
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Hvad indebære GDPR? 
GDPR eller General Data Protection Regulation er den databeskyttelsesforordning som 
kommer at gælde for alle foreninger og organisationer inden for EU som behandler 
personoplysninger. Ordningen gælder fra den 25 maj 2018 og gælder endda for alle 
organisationer uden for unionen som har data på EU-medborgere, uanset hvor 
organisationen har sit sæde. 
 

Hvad er en personoplysning? 
Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person”. Man taler 

generelt om ”personhenførbare oplysninger” – ”Personhenførbar” betyder enhver oplysning, der 

ikke er anonymiseret og derfor kan henføres til en bestemt fysisk person 

 
Eksempel på hvad som defineres som personoplysning 
• et navn 
• en postadresse 
• en e-mailadresse 
• pladsinformation 
• bankoplysninger 
• et foto 
• en opdatering på sociale medier 
• medicinsk information 
• en computers IP-adresse 


