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Persondatapolitik 

 

 Persondatapolitik for Flyvestation Karups Sportsfiskerforening, herefter kaldet ”FKS” 

Den 25. maj 2018 trådte den ny europæiske persondataforordning (GDPR) i kraft. Den har betydning for, 
hvordan vi, som forening, registrerer, opbevarer, deler og sletter oplysninger om dig, som medlem af 
FKS. 
Persondataforordningen er en europæisk lov, som gælder alle EU-lande, herunder også Danmark. Loven 
har til formål at beskytte europæiske borgeres personoplysninger og beskriver derfor regler for, hvordan 
man, som forening må behandle personoplysninger. 
 
Persondata 
 
Persondata er data, som kan henføres til en person. Man skelner mellem to typer af persondata: 
Almindelige persondata og følsomme persondata. 
Almindelige persondata kan være navn, medlemsnummer, mailadresse, ip-adresse eller billeder. 
Følsomme persondata er oplysninger om bl.a. race, etnicitet, politisk, religiøs eller filosofisk 
overbevisning samt helbredsoplysninger. 
FKS benytter sig kun af almindelige persondata. 
 
FKS er som dataansvarlig, forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller 
gæst gør brug af FKS fiskevand, deltager i FKS arrangementer, og tilstræber, at du føler dig tryg ved FKS 
behandling af dine personoplysninger. FKS behandler personoplysninger om dig i henhold til denne 
persondatapolitik og gældende lovgivning. 
Afgivelse af oplysninger til FKS deles ikke med andre. 
Indrapportering af fangster foregår til den fælles fangstjournal www.fangstjournalen.dk, som ejes og 
administreres af DTU Aqua (herefter kaldet ”DTU”). 
Fangstdata vises på www.fangstjournalen.dk, Karup Å Sammenslutningens (herefter kaldet ”KÅS”) 
hjemmeside og på FKS hjemmeside. 
Hvis du som medlem, opretter gæstekort til dine fiskevenner, bliver din ip-adresse gemt sammen med 
din gæsts navn. Disse data slettes i forbindelse med regnskabsårets afslutning. 
Tidligere medlemmer slettes efter to år, ved regnskabsårets afslutning, medmindre vedkommende 
skylder for betaling af gæstekort. 
 
Billeder 
 
Situationsbilleder er billeder, hvor det primære motiv/formål er at vise en situation – f.eks. en fisker der 
har fanget en flot fisk eller en gruppe glade fiskere, som hygger sig ved åen. Derfor kan vi ikke afvise, at 
man måske kan genkende en person på nogle af vores situationsbilleder, men hensigten er at vise hvad 
der rør sig i foreningen og ved vores arrangementer. 
De situationsbilleder, der tages i FKS regi, forbeholder vi os retten til at offentliggøre i kommunikationen 
om fiskeri ved Karup Å i trykte, digitale og sociale medier herunder Facebook. 
Portrætbilleder er billeder, hvor det primære formål er at vise en eller flere personer, herunder 
gruppebilleder og nærbilleder af eksempelvis lystfiskere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. 
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1. Hvornår indsamler og anvender FKS dine personoplysninger 
 
FKS indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde: 
1. Når du tilmelder dig som medlem af FKS. 
2. Når du tilmelder dig som deltager til FKS arrangementer. 
3. Når du tilmelder dine fangster fra Karup Å i DTU fælles fangstjournal. 
4. FKS anvender ikke Cookies på hjemmesiden www.fsnkar-fks.dk (ejet af FKS), men registrerer antal 
login og seneste login på hjemmesiden. 
5. Dine fangstbilleder og billeder taget ifm. FKS arrangementer kan blive brugt til at promovere 
foreningen. 
 
Dine oplysninger bruges til at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig 
opmærksom på arrangementer, medlemstilbud og vigtige meddelelser fra foreningen. I denne 
forbindelse indsamler FKS alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, 
tjenestested/adresse, evt. fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse. 
 
Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel 
ved udfyldelse af tilmeldingsblanketten, deltagelse i arrangementer eller oprettelse af en aftale relateret 
til FKS (f.eks. fangstjournalen). 
 
2. Hvornår videregiver FKS dine personoplysninger 
 
FKS deler ikke dine personoplysninger med andre. 
I forbindelse med din indrapportering af fangster fra Karup Å, opsamler DTU Aqua dine data i den fælles 
fangstjournal www.fangstjournalen.dk. 
Dit navn bliver herefter vist på FKS, KÅS og DTUs hjemmeside. Besøg siden over fangster og se hvilke 
oplysninger der bliver vist om dig. 
 
3. Hvordan beskytter FKS dine personoplysninger 
 
FKS har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke 
hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort eller kommer til uvedkommendes kendskab, 
misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. FKS sikkerhedsprocedurer og -processer 
bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. 
I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og FKS kan derfor ikke garantere, at 
oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå FKS 
sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. 
Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. 
 
4. Hvilke rettigheder har du 
 
Du har fuld adgang til de fleste oplysninger, som FKS behandler om dig. Du har dog ikke adgang til din ip-
adresse, som gemmes i forbindelse med, at du opretter et gæstekort. 
Ved login på FKS hjemmeside, www.fsnkar-fks.dk, under menupunktet ”Egen profil”, kan du se de data 
FKS gemmer på dig og du har selv ansvaret for at vedligeholde adresse, e-mail og telefonnummer.  
Har du spørgsmål, kan du rette henvendelse til FKS på e-mail adressen fks@fsnkar-fks.dk eller 
kasserer@fsnkar-fks.dk. 
Du kan kontakte fangstjournalen@dtu.aqua.dk, hvis du vil vide præcis hvilke oplysninger DTU opbevarer 
om dig. 
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Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger FKS behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse 
oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode FKS om at rette, blokere eller slette 
disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til 
genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos 
FKS er betinget af, at du afgiver og opdaterer de på FKS indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger. Du 
kan anmode om at oplysninger om dig, slettes. I så fald, kan medlemskab af FKS ikke tilbydes.  
 
5. Hvor længe opbevarer FKS dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse 
 
Hos FKS gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne administrere dine 
medlemsforhold til FKS, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Dine personlige 
data slettes under normale omstændigheder, senest to år efter udmeldelse af FKS. 
Dine data i den fælles fangstjournal slettes ikke, medmindre du selv retter henvendelse til DTU på e-
mailadressen fangstjournalen@dtu.aqua.dk og anmoder om dette. 
 
6. Hvad sker der, når FKS ændrer denne persondatapolitik 
 
FKS opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre dig en så præcis information som 
muligt, samt for at sikre at FKS overholder gældende lovgivning. I tilfælde af væsentlige ændringer giver 
FKS dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan læses på 
FKS hjemmeside ved at følge linket ”Persondatapolitik”. 
 
7. Henvendelser og spørgsmål 
 
Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller 
de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig. 
 
Adressen er: 
 
Flyvestation Karups Sportsfiskerforening 
Munklindevej 77 
7441 Bording 
e-mail: fks@fsnkar-fks.dk eller kasserer@fsnkar-fks.dk 
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