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1.  GENERELT 
Dette dokument beskriver Taekwondo Life Academys forhold i forbindelse med den Euro-
pæiske Unions (EU) ”General Data Protection Regulation” (GDPR), herefter benævnt per-
sondataforordningen. Forordningen er et lovkrav, men har ikke stor betydning for Tae-
kwondo Life Academys virke, så længe foreningen forholder sig til nedenstående regler og 
retningslinjer. 

2.  BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 
Behandling af persondata (personoplysninger) skal følge bestemmelserne i persondatafor-
ordningen og supplerende dansk lovgivning. I det følgende beskrives grundprincipperne i 
reglerne. 

2.1. Personoplysninger. 
En personoplysning er enhver form for oplysning om en fysisk person, der kan bruges til 
direkte eller indirekte at identificere den pågældende. Det gælder f.eks. navn, adresse og 
telefonnummer, og det omfatter f.eks. også oplysninger om en idrætsudøvers graduerings-
deltagelse, kursusdeltagelse og internationale registrering i KukKiWon Korea.  
En personoplysning omfattes af reglerne i forordning og lov i alle tilfælde, når den behand-
les digitalt, eller når den behandles analogt i et fysisk arkiv eller register.  
Personoplysninger kan inddeles i to hovedgrupper:  
• Den ene hovedgruppe kategoriseres som almindelige oplysninger. Langt de fleste per-

sonoplysninger, som Taekwondo Life Academy behandler, hører til denne kategori.  
• Den anden hovedgruppe omfatter oplysninger, som er tillagt en højere grad af beskyt-

telse, fordi de er af mere følsom karakter. Denne hovedgrupper omfatter f.eks. oplys-
ninger om etnicitet, seksuel orientering, helbred, strafbare forhold og CPR-nummer.  

2.2. Taekwondo Life Academy er dataansvarlig. 
Enhver håndtering af personoplysninger i form af indsamling, registrering, anvendelse, op-
bevaring, videregivelse m.v. udgør en behandling af personoplysninger og er dermed om-
fattet af reglerne.  
Når Taekwondo Life Academy behandler personoplysninger om andre, er klubben som 
forening dataansvarlig. Det er foreningen som sådan, der er dataansvarlig og derfor skal 
sikre, at reglerne overholdes.  

2.3. Grundprincipper for behandling af personoplysninger 
Grundprincipperne for behandling af personoplysninger er følgende: 

• Der skal altid være et klart og sagligt formål med at behandle oplysningerne. Taek-
wondo Life Academy har et væld af forskellige relationer til udøvere, frivillige m.v., som 



alle er knyttet til foreningens formål som idrætsorganisation, og som derfor giver 
grundlag for saglig behandling af personoplysninger.  

• Der må aldrig behandles flere oplysninger end nødvendigt i forhold til det saglige for-
mål. Taekwondo Life Academy må altså behandle de personoplysninger, som er nød-
vendige for at foreningen kan fungere, servicere medlemmerne og opretholde daglig 
drift. Men ikke flere.  

• Herudover skal de pågældende personoplysninger altid være korrekte og relevante. 
Det betyder f.eks., at man skal rette eller slette oplysninger, som viser sig at være urig-
tige eller vildledende. 

• Endelig gælder det for enhver form for behandling af personoplysninger, at behandlin-
gen skal baseres på en af de lovlige grunde, som oplistes i reglerne – altså en be-
handlingshjemmel. Lovlig behandling kan ske på flere grundlag.  

Som hovedeksempler kan nævnes: 

• Interesseafvejning: Foreningens saglige formål med at behandle de pågældende op-
lysninger er stærkere end eventuelle modstående hensyn til den registrerede. 

• Kontraktforhold: Kontrakt mellem foreningen og en person gør det nødvendigt at be-
handle forskellige typer af oplysninger om den pågældende. 

• Lovkrav: Krav i lovgivning, f.eks. om indeholdelse af skat eller om myndighedsgodken-
delse af udenlandske trænere og udøvere, giver adgang til at behandle personoplys-
ninger, herunder også følsomme oplysninger.  

 
Til illustration behandler Taekwondo Life Academy f.eks. følgende typer af oplysninger: 

• Navn, adresse og fødselsdato på medlemmer og udøvere. 
• Kontaktdata for bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige. 

• Evt. meddelt karantæne. 

• Eksamensresultater for kursister (trænerkurser, dommeruddannelse m.v.)  

• Andre relevante oplysninger, f.eks. om allergi, nødvendig medicin m.m.  
Langt hovedparten af de behandlinger, som foreningen foretager, sker på baggrund af in-
teresseafvejningsreglen, eller fordi behandlingen følger af et lovkrav (f.eks. om dopingbe-
kæmpelse) eller for medlemmets ve og vel (sundhedsoplysninger). Som hovedregel, men 
dog ikke altid, er det således unødvendigt at indhente et samtykke forud for behandlingen, 
og samtykke bør ikke benyttes som behandlingsgrundlag, hvis det ikke er nødvendigt. 

2.4. Videregivelse af personoplysninger 
Videregivelse af personoplysninger er en behandling. Medlemsforeningerne må videregive 
oplysninger til KukKiWon, når det har et sagligt formål, f.eks. ved registrering af Poom/Dan 
gradueringer eller i forbindelse med kursusaktiviteter. Tilsvarende må KukKiWon videre-
give oplysninger til tredjeparter, når dét har et sagligt formål, set i forhold til det grundlæg-
gende formål om udvikling af idrætten. 
Modsat skal Taekwondo Life Academy være påpasselige med ikke at videregive person-
oplysninger uberettiget, f.eks. ved ukritisk at videresende mails, der selv eller i vedhæftede 
filer indeholder personoplysninger, som ikke burde videregives, eller ved utilsigtet at up-
loade eller udlevere dokumenter med personoplysninger, som ikke børe være tilgængelige 
for alle og enhver. 
  



2.5. Arkivering og sikkerhed 
Nogle personoplysninger kan deles blandt alle instruktører samt bestyrelsesmedlemmer 
og frivillige, andre personoplysninger må kun kunne ses af ganske få (snæver brug) og at-
ter andre oplysninger kan ligge et sted midt imellem (need-to-know).  
Taekwondo Life Academy skal være omhyggelige med at sikre, at der ikke gives adgang 
til andre til de personoplysninger, foreningen behandler, når dette ikke har noget sagligt 
formål. Kollegaer, bestyrelsesmedlemmer m.v. kan også være uvedkommende, hvis der 
behandles følsomme personoplysninger. Dette skal altid tages i betragtning, når der be-
handles personoplysninger, herunder med vurdering af, om personoplysningerne skal arki-
veres på lukkede eller åbne arkiver. 

2.6. Indsamling af personlig information på KukKiWons KMS hjemmeside. 
KukKiWon (KMS) KukKiWon Membership System indsamler personlig identificerende infor-
mation, så som navn, E-mailadresse, adresse, alder, køn, Poom/Dan nummer samt tele-
fonnumre m.m.  
De oplysninger bruges i det videre forløb af Poom/Dan gradueringer, som den registrerede 
bruger i dette tilfælde Momme Knutzen har adgang til med kode og password. 

2.7. Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Taekwondo Life Academy 
Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler et forbund i medfør 
af persondataforordningen. Forbund er omfattet af pligten i fuldt omfang, hvorfor der skal 
føres fortegnelse over almindelige personoplysninger såvel som personoplysninger tillagt 
en højere grad af beskyttelse (følsomme oplysninger, oplysninger om strafbare forhold og 
CPR-nummer), jf. ”Vejledning Forbund om behandling af personoplysninger”, udgivet af 
Dansk Idræts Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).  
Skemaet udfyldes og ajourføres løbende af Taekwondo Life Academy. 
Hvem har ansvaret 
for databeskyttelse i 
foreningen? 

 

Grandmaster 
Momme Knutzen 
Skovsangervej 43 
8382 Hinnerup 
Tlf.: 2295 9747 
e-mail: momme@taekwondolifeacademy.dk   

Hvad er formålene 
med behandlingen? 

• Varetagelse af medlems/deltagerforhold og trænere og le-
deres forhold, herunder aktivitetsudøvelse, kommunikation, 
møder, generalforsamlinger og deltageropkrævning 

• Administration af foreningens eksterne relationer, herunder 
indberetning i KMS - systemet  

• Hensyntagen til skader og helbredsforhold 
• Udbetaling af løn, godtgørelser og skatteindberetning 
• Behandling knyttet til bekæmpelse af doping og matchfixing 

Hvilke personoplys-
ninger behandler vi? 

Almindelige personoplysninger:  
• Navn 
• Mailadresse 
• Telefon 
• Adresse 
 
Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  
• CPR-nummer (normalt kun fødselsdato) 
• Helbredsoplysninger 
• Oplysninger om strafbare forhold 



Hvem behandler vi 
oplysninger om? 

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registre-
rede personer:  
• Medlemmer 
• Ledere 
• Trænere  

Hvem videregives op-
lysningerne til? 

Almindelige personoplysninger om medlemmer, ledere og træ-
nere videregives til KukKiwon. 

Hvornår sletter vi per-
sonoplysninger i for-
eningen?  

• Henset til mulighed for historisk oversigt (f.eks. kursusana-
lyse og bæltehistorik), opbevares almindelige personoplys-
ninger på medlemmer indtil anmodning om sletning modta-
ges. 

• Almindelige personoplysninger om ulønnede ledere og træ-
nere opbevares i op til 1 år efter virket er ophørt. For løn-
nede ledere og træneres vedkommende opbevarer oplys-
ningerne i op til 5 år efter arbejdets ophør.  

• Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, 
slettes som udgangspunktet straks efter, at behandlingsfor-
målet er opfyldt. 

• CPR-nummer indeholdt i bogføringsmateriale gemmes i 5 år 
fra regnskabsårets udløb 

Hvordan opbevarer vi 
personoplysninger i 
foreningen?  

Fysiske indmeldelsesblanketter opbevares hos formanden. 
Blanketterne kan makuleres på anmodning fra et udmeldt med-
lem. Elektroniske data (kun navn, telefonnummer og mail-
adresse) opbevares på foreningens Outlook-server af hensyn 
til daglig drift. Sletning af elektroniske oplysninger kan ligeledes 
ske ved henvendelse til foreningen. 

Hvad skal vi gøre, 
hvis der sker et brud 
på persondatasikker-
heden? 

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, 
hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter Taek-
wondo Life Academy Politiet og drøfter eventuel anmeldelse til 
Politiet og til Datatilsynet.  
 

Hvilke forhold har vi 
tænkt databeskyt-
telse ind i vores IT-
systemer? 

 

IT-system kan følgende:  
• Systemet har ikke en automatisk slettefunktion, så oplysnin-

gerne gennemgås manuelt 
• TLA indsamler ikke flere oplysninger end nødvendigt. 
• TLA anvender ikke oplysningerne til andre formål, end de 

formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. 
 

 

3.  BILLEDER OG VIDEO 
Taekwondo Life Academy optager fra tid til anden billeder og video – primært til brug på 
foreningens sociale medier (Facebook og hjemmeside). Herudover kan det forekomme, at 
der optages billeder eller video med henblik på at gøre kursist opmærksom på (visuali-
sere), hvordan teknikkerne kan forbedres. Sidstnævnte er kun ment som en støtte til den 
enkelte kursist, og sådanne billeder/videoer vil være at betragte som personlige og vil ikke 
blive brugt på foreningens sociale medier/hjemmeside. Optagelser vil normalt blive slettet 
umiddelbart efter brug – eller på kursistens forlangende. 
Herudover følges nedenstående retningslinjer.  



3.1. Situationsbilleder. 
Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en 
situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne for eksempel være atleter til for-
træning, gæster til en opvisning, legende børn i en skolegård eller besøgende i en zoolo-
gisk have.  
Situationsbilleder er ok. Man må altså gerne offentliggøre situationsbilleder på foreningens 
hjemmeside uden at spørge om lov først. I henhold til Datatilsynets praksis vedrørende of-
fentliggørelse af billeder på internet, kan man lovligt offentliggøre situationsbilleder uden 
forudgående at have indhentet samtykke. Det kunne eksempelvis være fra foreningens 
fortræning eller graduering. Udgangspunktet er således, at situationsbilleder kan offentlig-
gøres uden samtykke med hjemmel i interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, 
stk. 1, nr. 7.  

3.2. Portrætbilleder. 
Portrætbilleder defineres som billeder, hvor formålet netop er at vise en eller flere be-
stemte personer. Det kunne for eksempel være holdbilleder, klassebillede, pasfoto og lig-
nende.  
Portrætbilleder kræver samtykke fra personen på billedet. Hvis man vil offentliggøre por-
trætter af foreningens medlemmer, ledere og trænere, skal man altid spørge om lov. Det 
kræver altså et samtykke fra personen(erne) på et portrætbillede før at det kan lægges på 
klubbens hjemmeside. Det samme gælder, hvis man vil offentliggøre trænere og lederes 
adresser og telefonnumre på nettet.  

3.3. Holdbilleder 
Holdbilleder er underlagt samme regler som portrætbilleder.  Hvis en forening derfor øn-
sker at offentliggøre holdbilleder på deres hjemmeside, må det kun ske, hvis der inden of-
fentliggørelsen indhentes et udtrykkeligt samtykke fra hver enkelt person på billedet, eller 
dennes forældre afhængigt af elevens alder. 

3.4. Undtagelser. 
På Taekwondo Life Academys tilmeldingsblanket er der – nede i venstre hjørne – en pas-
sus om at forbehold eller bemærkninger om ”fotos på hjemmeside/Facebook kan anføres 
på bagsiden”. Såfremt der ikke angives forbehold/bemærkninger kan Taekwondo Life Aca-
demy frit fotografere kursisten i træningssammenhæng (situationsbilleder) og efter gradue-
ringer eller andre særlige arrangementer (portrætbilleder). 
Det skal tillige bemærkes, at midlertidige ønsker om IKKE at figurere på foreningens soci-
ale medier eller hjemmeside (f.eks. af personlige årsager) selvfølgelig vil blive efterkom-
met. 

4.  ADGANG TIL REGISTREREDE OPLYSNINGER 
Taekwondo Life Academys medlemmer har, jf. persondataloven, altid ret til at vide hvilke 
data, der er registreret om det enkelte medlem/deltagere. Henvendelse om registrerede 
data kan ske til formanden eller et andet medlem af bestyrelsen. 
Ligeledes kan ethvert medlem/deltagere gøre indsigelser mod brug af billeder på Internet-
tet/sociale medier (Facebook). Indsigelse sker ligeledes ved henvendelse til formanden og 
vil naturligvis blive honoreret. Uønskede billeder vil straks blive fjernet/slettet. 

5.  ADMINISTRATION 
Dette dokument er udarbejdet af Taekwondo Life Academys ledelse på baggrund af EU- 
og nationale regler, om registrering samt brug af personoplysninger, brugen af billeder og 
videoer i foreningsmæssig sammenhæng m.m. 



Kommentarer, forslag til rettelser eller forbehold kan rettes til ledelsen på tlf.: 2295 9747 
eller sendes på mailadressen: momme@taekwondolifeacademy.dk 


