
Den dataansvarlige:__________________________________
Klub Navn: _________________________________________
Adresse:  __________________________________________
Postnummer: ____________
By ________________________________________________
Land: ___________________________________
CVR-nummer: ________________________

Databehandleren

DMJU

CVR-nummer: 25432290

2. Aftalens baggrund

Baggrunden for aftalen er, at databehandleren (herefter DMJU) behandler personoplysninger for den 
dataansvarlige (herefter klubben). Aftalen fastlægger de forpligtelser, der relaterer sig til behandlingen og 
beskyttelsen af personoplysningerne.

Klubben har i forhold til de registrerede personer ansvaret for overholdelse af lovgivningen. Klubben har 
ansvaret for, at henvendelser fra de registrerede personer angående, hvordan deres rettigheder håndteres. 

3. Behandling efter instruks

DMJU handler alene efter instruks fra klubben. Instruksen er indeholdt i denne aftale. Hermed accepterer 
DMJU i enhver henseende at behandle personoplysninger i overensstemmelse med 
persondataforordningen og kun med de formål og på en sådan måde, som fremgår af denne 
databehandleraftale. 

3.1 Formålene med behandlingen:

3.1.1 Formål med behandling af klubbens medlemsoplysninger: 

Klubbens medlemmer registreres som led i klubbens deltagelse

i udstillinger og arrangementer (herunder planlægning, gennemførelse og

opfølgning) arrangeret af DMJU.

Ydermere kan klubben gøre brug af medlemslisterne til egen registrering af

medlemmer, såfremt de måtte ønske det.

3.1.2 Formål med behandling af oplysninger om klubberne

herunder kontaktoplysninger.

Klubbens kontaktoplysninger på formand, kasserer og kontaktperson samt

klubbens medlemsnumre/medlemsnavne registreres som led i klubbernes

medlemskab af DMJU (herunder administration, udsendelse af information,

statistik m.m.).



3.2 Kategorier af registrerede:

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer: 

a. Klubbens medlemmer

b. Klubbens formand, kasserer og kontaktperson

3.3 Genstanden for behandlingen og typen af oplysninger:

DMJU behandler udelukkende almindelige personoplysninger.

Det er klubbens ansvar, at der ikke indføres personfølsomme oplysninger

(f.eks. sundhedsrelaterede data).

DMJU har alene ret til at behandle personoplysninger til de

ovennævnte formål.

DMJU skal behandle følgende personoplysninger:

a. Medlemsoplysninger: 

Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som medlemsnummer*, navn, adresse,

indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse samt evt. noter.

* Kun medlemsnr. er obligatorisk.

b. Kluboplysninger herunder kontaktoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse,

 tillidsposter.

3.4 Etablering af passende sikkerhedsforanstaltninger:

DMJU skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerheds-

foranstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres,

fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes

kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondata-

forordningen og lovgivningen i øvrigt. 

DMJU må til varetagelse af sine opgaver i henhold til denne aftale alene

benytte personer, der er underlagt en fortrolighedsforpligtelse.

DMJU skal overordnet set bistå klubben med at opfylde dennes forpligtelser

over for den registrerede. Dette indebærer bl.a., at DMJU på den klubbens 
anmodning skal give den klubben tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan

påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er

truffet samt sikre, at der kan ske rettidig anmeldelse af sikkerhedsbrud til

 Datatilsynet.



 4. Brug af underdatabehandlere:

DMJU benytter følgende underdatabehandlere:

Olsen Multimedia IVS

CVR. 40143505

5. Varigheden af behandlingen:

Denne aftale gælder, så længe DMJU behandler personoplysninger for

klubben, i henhold til klubbens medlemsskab af DMJU.

DMJU skal på klubbens anmodning og efter dennes valg slette eller

tilbagelevere de behandlede personoplysninger ved den aftalens ophør. 

For den DMJU For klubben

Dato: Dato:

_______________ ______________

____________________________ __________________________

Databehandleraftale med DMJU v. 1.0 af 14.01.2020.


