Grundlag for behandling af persondata (hjemmel)
I skal som dataansvarlig golfklub sørge for, at behandlingen af persondata har et grundlag
(hjemmel). Kravet om at der skal være et grundlag for behandling af persondata gælder i tillæg
til de generelle grundlæggende krav for behandling af persondata, som er gennemgået i
vejledningen ”Grundprincipper for behandling af persondata”. Alle krav i begge vejledninger skal
altid være opfyldt for at I lovligt kan behandle persondata.
Grundlaget afhænger af oplysningernes karakter (følsomme data/almindelige data) og formålet
med behandlingen af personoplysningerne. Også andre love end databeskyttelses-forordningen
kan indeholde et grundlag for behandling af personoplysninger.
Langt de fleste persondata I behandler i en golfklub vil være almindelige persondata, men da I
også behandler straffedomme/lovovertrædelser og CPR-nr. (børneattester) og måske nogle
følsomme data for jeres ansatte (eksempelvis fagforeningsmæssige tilhørsforhold eller
helbredsoplysninger) bliver grundlagene for behandlingen af disse data også gennemgået
nedenfor. Bemærk at oplistningen nedenfor alene medtager de grundlag, som er relevante for
golfklubber.
Grundlag for behandling af almindelige personoplysninger:
1. Behandlingen er nødvendig for at opfylde eller indgå en kontrakt, som den registrerede
er part i.
2. Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den
dataansvarlige.
3. Behandlingen er nødvendig for at den dataansvarlige kan forfølge en legitim interesse
som er vigtigere end den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder.
4. Behandlingen sker med samtykke fra den registrerede (vær opmærksom på krav til
samtykkes gyldighed – se vejledning ”Samtykke” fra Datatilsynet lagt på DGU’s
hjemmeside).
Grundlag for behandling af straffedomme og CPR-numre:
Det forventes, at det i den kommende danske databeskyttelseslov vil blive fastlagt, at der må
behandles oplysninger om strafbare forhold, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige
samtykke eller hvis behandlingen er nødvendig for at varetage en berettiget interesse, som klart
overstiger hensynet til den registrerede. Lovforslaget behandles stadig i Folketinget.
Grundlag for behandling af følsomme personoplysninger:
1. Behandlingen er nødvendigt for at overholde golfklubbens eller registreredes arbejds-,
sundheds- og socialretlige forpligtelser.
2. Behandlingen vedrører personoplysninger som er offentliggjort af den registrerede selv.
3. Behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan gøres gældende eller forsvares.
4. Behandlingen sker med udtrykkeligt samtykke fra den registrerede.

