
 

 

             Fortegnelse over behandlingsaktiviteter vedrørende HR (som dataansvarlig) i:                   

              FONDEN VRANUM BAKKEHUS     

Dataansvarlig Virksomhedens navn, 
CVR-nr. og 
kontaktoplysninger  

FONDEN VRANUM BAKKEHUS 

CVR-nr.: 30 23 52 74 

c/o Bestyrelsesformand 

Poul Sjørup Nielsen 

Finlandsvej 5, 8800 Viborg 

Tlf. 30618411 

poulsjoerup@gmail.com 

www.vranumbakkehus.dk.  

 Kontaktperson hos 
dataansvarlige samt dennes 
kontaktoplysninger  

Fondens kasserer 
Egon Gunnar Christensen 
Anerovej 15, 8260 Viby J 
Tlf. 24860600 
ec@noge.dk  
   

 Den dataansvarliges 
repræsentant samt dennes 
kontaktoplysninger 
 

Forvaltningsinstituttet, København 
Se databehandleraftale 
Modtager råbalance samt bilag i papirform for 
hvert år til udarbejdelse af årsregnskab og 
revision. Bilagene returneres efter endt 
gennemgang. 
   
Lejrens inspektør 
Jes Serup 
Birkevej 23, 8800 Viborg 
Tlf. 86628613 
(Ingen e-mailadresse) 
Opbevarer lejekontrakter og fakturaer i 
papirform 
 
Kassereren opbevarer bogholderibilag i 
papirform. 
Bogholderi opbevares på privat PC med 
adgangskode. 
 
Dropbox anvendes udelukkende til ikke 
personfølsomme materialer i forbindelse med 
bestyrelsens arbejde.  

  Formål (-ene) Behandlingens eller 
behandlingernes formål 
 

Opfyldelse af de lovmæssige krav til Fondens 
forvaltning, samt indsamling af relevante 
oplysninger om lejere af lejren. 

Kategorierne af 
registrerede og 
kategorierne af 
personoplysningerne 

Kategori af 
registrerede personer 
 

Der behandles oplysninger om følgende 
kategorier af registrerede personer:  
 
Artikel 6 (Ikke følsomme personoplysninger)  

a) Bestyrelsesmedlemmer 
b) Den ansvarlige lejer  

 
Artikel 9 (Særlige personoplysninger)  
a) Bestyrelsesmedlemmer 
 

 

 
Oplysninger, som 

behandles om de 

registrerede personer  

Identifikationsoplysninger   1. Navn 
2. Adresse 
3. Tlf.  
4. E-mail  
5. CPR  
6. Kopi af identifikationsmateriale (kun 

bestyrelsen) 

http://www.vranumbakkehus.dk/
mailto:ec@noge.dk


 

 

Oplysninger, som 

behandles om de 

registrerede personer  

Oplysninger vedrørende 
ansættelsesforholdet til brug 
for administration  
 

Ingen ansatte 

Fagforeningsmæssigt 
tilhørsforhold 
 
 

Nej 

Helbredsoplysninger Nej 

- Race eller etnisk 
oprindelse 

- Politisk, religiøs eller 
filosofisk overbevisning 

- Biometrisk data med 
henblik på identifikation 

- Seksuelle forhold eller 
seksuel orientering 

- Strafbare forhold 

Nej 

Modtagerne af 

personoplysningerne 

Kategorier af 
modtagere som 
oplysninger er eller vil 
blive videregivet til 
herunder modtagere i 
tredjelande og 
internationale 
organisationer 
 
 

1. Skat og øvrige offentlige styrelser 
2. Pengeinstitutter 
3. Der bliver lagt situationsbilleder ud på 

fondens hjemmeside fra arrangementer i 
lejren. De enkelte billeder vil ved 
henvendelse blive fjernet, hvis en person 
føler sig udstillet eller krænket. 

 
 
 Tredjelande og inter- 

nationale organisationer 

Oplysninger om overførelse 
af personoplysninger til 
tredje- lande eller 
internationale 
organisationer 
 

Nej 
 

Sletning Tidspunkt for sletning 
af oplysninger 
 

a) Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer 
slettes efter 5 regnskabsår efter 
udtræden af bestyrelsen. 

b) Udbetalingsdata/dokumenter slettes 
efter 5 regnskabsår.  

 

 Tekniske 

sikkerhedsforanstaltninger 

Generel beskrivelse af 
tekniske 
sikkerhedsforanstaltninger 

 
Oplysninger vedr. 
databehandler 
”Forvaltningsinstituttet, 
København” findes under 
databehandleraftalen. 
 
 

a) Kassereren: 
Personlig PC med aktiv virusscanner samt 
adgangskode. 
Backup til ekstern harddisk. 
Fysisk materiale opbevares aflåst 
 

b) Formanden: 
Fysisk materiale opbevares aflåst. 
 

c) Lejrinspektøren: 
Fysisk materiale opbevares aflåst. 
 

 Organisatoriske             

sikkerhedsforanstaltninger 
Generel beskrivelse af 
organisatoriske sikkerheds- 
foranstaltninger  
 

I betragtning af de indsamlede oplysninger 
til fondens forvaltning, er der ikke etableret 
andre sikkerhedsforanstaltninger end 
beskrevet i foranstående afsnit. 

Revideret 07.05.2021 

 


