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Forlev Spejdercenter opbevarer og behandler visse personoplysninger om dig, hvis du er tilmeldt eller 
deltager i vores lejre eller kurser, er oplyst som kontakt- eller fakturaperson for nogen der er tilmeldt 
eller deltager, eller hvis du lejer centret. Behandlingen af dine personoplysninger sker i 
overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven . Denne 
persondatapolitik indeholder oplysninger om hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke 
rettigheder du har. 
 
Dataansvarlig 
Den dataansvarlige er foreningen Forlev Spejdercenter (CVR-nr. 48 38 52 57), Skyggelundsvej 3, 8660 

Skanderborg, tlf. 86 52 33 99, e-mail kontoret@forlev.dk. Det er også her du kan kontakte os, hvis 
du har spørgsmål eller vil udøve dine rettigheder. 
 
Typer af personoplysninger 
Vi indsamler og behandler kun de oplysninger, som du selv afgiver, eller som i øvrigt er umiddelbart 
tilgængelige i forbindelse med tilmeldingen. Hvis din leder eller en anden kontaktperson håndterer 
tilmeldingen for dig, behandler vi de oplysninger som de afgiver til os. Desuden registrerer vi evt. historik 
vedr. henvendelser og tilmeldinger, samt eventuelt oplysninger om hvilken aktivitet m.v. du har deltaget 
i under lejren eller kurset. Det er nødvendigt for os at modtage og behandle disse oplysninger, og du kan 
derfor ikke tilmeldes eller deltage i lejre eller kurser på Forlev Spejdercenter, hvis du ikke afgiver de 
påkrævede oplysninger. 
 
I forbindelse med tilmeldingen kan du afgive følsomme oplysninger (helbredsoplysninger og oplysninger 
om handicaps), samt dit personnummer. Det er frivilligt, om du vil opgive helbredsoplysninger og/eller 
personnummer, men hvis du ikke oplyser det, har vi ikke mulighed for at hjælpe dig men kontakt til 
læge/skadestue eller sygetransport, ligesom vi ikke på forhånd kan tage hensyn til sygdomme eller 
allergier, hvis du ikke oplyser om dem. 
 
Formål og behandlingsgrundlag 
Formålet med registreringen og behandlingen af oplysningerne, herunder personnumre, er: 
- at foretage administrationen af lejre og kurser på Forlev Spejdercenter,  
- at have de nødvendige oplysninger til at kunne hjælpe i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst under 

opholdet på Forlev Spejdercenter, 
- at kunne udsende informationsmateriale til ledere og andre interesserede persongrupper om 

kommende arrangementer på Forlev Spejdercenter, hvis de har givet samtykke til det, og 
- at sikre identifikation af de, der er ansvarlige for betaling for arrangementer og forbrug, samt 

eventuelle ansvarlige skadevoldere, 
- at sikre identifikation af de, der er ansvarlige for lejekontrakt indgået med Forlev Spejdercenter samt 

faktura herfor. 
 
Retsgrundlaget for behandlingen er Forlev Spejdercenters legitime interesser ligger i, at administrere 
lejre og kurser og at kunne identificere og hjælpe deltagere m.v.. Behandlingen sker således på baggrund 
af reglerne om opfyldelse af aftale (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b), samt 
interesseafvejningsreglen (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f). Behandling af 
helbredsoplysninger og CPR-nr. sker på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningens art. 9, 
stk. 2, litra a og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2). Du kan til enhver tid kan tilbagekalde dit 
samtykke til denne behandling ved at kontakte os. 
 
Opbevaringstid 
Oplysningerne opbevares i 3 år efter afslutningen på det arrangement du har deltaget i eller været 
tilmeldt på Forlev Spejdercenter. I visse tilfælde kan dine oplysninger blive gemt i længere tid, 
eksempelvis hvis det er nødvendigt af hensyn til fastlæggelse eller forsvar af et retskrav. Hvis du har givet 
samtykke til at modtage nyhedsbreve m.v., opbevarer vi de relevante oplysninger hertil indtil du 
afmelder dig, og op til 2 år efter afmeldingen. 
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Videregivelse og overførsel af oplysninger 
Forlev Spejdercenter offentliggør ikke dine personoplysninger, og videregiver dem ikke til 
udenforstående. Oplysningerne anvendes alene internt. Dit personnummer er beskyttet, så det kun kan 
ses, af personer, der har behov for det og når de har behov for det. 
 
Forlev Spejdercenter forbeholder sig dog ret til at videregive dine personoplysninger til Falcks 
Redningskorps, læge, hospital, brandvæsen eller politi i tilfælde af sygdom, tilskadekomst eller andre helt 
ekstraordinære omstændigheder. Forlev Spejdercenter kan desuden videregive oplysning om dit navn, 
fødselsdato og adresse, samt om din deltagelse i kurser og arrangementer til revision eller andre 
kontrollanter, der skal kontrollere tildelingen af offentlige tilskud, fx lejrpladsleje eller kursustilskud. 
 
Forlev Spejdercenter bruger databehandlere. I forbindelse med behandlingen af dine oplysninger, kan 
der ske overførsel til USA. Behandling i USA sker hos Google, inc., der er certificeret i henhold til Privacy 
Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. 
 
Indsigt og berigtigelse 
Du har ret til at få indsigt i dine personoplysninger, som Forlev Spejdercenter behandler. Forlev 
Spejdercenter er forpligtet til at slette, blokere eller berigtige oplysninger, der er urigtige eller 
vildledende. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Hvis du ønsker at gøre brug af disse 
rettigheder, kan du kontakte Forlev Spejdercenter. Hvis du vil klage over behandlingen, kan du klage til 
Datatilsynet - se mere på http://www.datatilsynet.dk.  
 
Revidering af privatlivspolitikken  
Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen 
øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig 
på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom, hvis vi har dine 
kontaktoplysninger. 
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