Forklaring til skemaerne nedenfor:
Venligst besvar spørgsmålene i skemaerne nedenfor. Ved besvarelsen af skemaerne bedes der henvist til de enkelte punkter.
Besvarelsen kan udfyldes i skemaerne eller eventuelt andetsteds med henvisning til de enkelte punkter i skemaerne. Alle
spørgsmål skal besvares ift. hvordan situationen er før den 22. august 2018.
Forklaring til kolonerne i det første skema:
Behandlingsaktivitet fra fortegnelse: Udfyld denne kolonne med de behandlingsaktiviteter, der fremgår af den dataansvarliges
fortegnelser, dog kun fortegnelser over behandlingsaktiviteter der angår XXX, herunder (men ikke begrænset til) XXX.
Typer af personoplysninger: I kolonnen angives de typer personoplysninger, der kan blive omfattet af den enkelte
behandlingsaktivitet. Det er ikke tilstrækkeligt at angive fx "identifikationsoplysninger" eller "kontaktoplysninger", i stedet bedes
angivet fx fornavn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, fysisk adresse, fødselsdato, personnummer, ... osv. Hvis der er tale
om mere fritekst-baserede oplysninger, så giv eksempler på personoplysninger, der kan indgå her, især eksempler på de mest
fortrolige og følsomme oplysninger.
Hjemmel: I kolonnen angives hjemlen til den konkrete behandlingsaktivitet. Her bedes angivet reference til den artikel og styk i
databeskyttelsesforordningen, som udgør hjemlen (fx "artikel 6, stk. 1, litra a").
[SLET IKKE DENNE LINJE]
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I. Hvis behandlingen helt eller delvist finder sted på grundlag af samtykke skal Datatilsynet
anmode XXX om at oplyse:
a)

om den registrerede forud for afgivelse af samtykke modtager information om
klubbens/klubbernes behandling af oplysninger – og i bekræftende fald hvilken
information den registrerede modtager i forbindelse med indhentelse af samtykke.
I.
XXX bedes i den forbindelse udlevere en kopi af den/de samtykke- og
informationstekst(er), som virksomheden benytter i forbindelse med
indhentelse af samtykke efter den 25. maj 2018.

b) hvordan XXX dokumenterer, at den registrerede har afgivet sit samtykke i
overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.
c)

hvilken effekt det har på XXX’ behandling af personoplysninger, hvis et samtykke,
der er afgivet elektronisk, tilbagekaldes.

II. Hvis samtykke helt eller delvist har været anvendt som behandlingsgrundlag forud for
den 25. maj 2018 skal Datatilsynet anmode XXX om at oplyse:
a)

hvorledes XXX har håndteret behandling af personoplysninger for eksisterende
medlemmer i forbindelse med overgangen til databeskyttelsesforordningen.

b) hvorledes den registrerede modtog information om klubbens/klubbernes
behandling af personoplysninger.
I.
XXX bedes i den forbindelse udlevere en kopi af den/de samtykke- og
informationstekst(er), som virksomheden benyttede i forbindelse med
indhentelse af samtykke før den 25. maj 2018.
III. Hvis det er muligt at blive medlem af XXX med tilhørende underklubber ved henvendelse
i en fysisk butik, skal tilsynet anmode XXX om at oplyse:

Hvor gammel skal
man være for at blive
medlem?

Hvordan er alderen på
den enkelte
registrerede blevet
kontrolleret?

Er der lavet en risikovurdering i henhold til
databeskyttelsesforordningens artikel 32, og
hvilke foranstaltninger er der foretaget på
baggrund af denne vurdering?

a)

hvorledes XXX dokumenterer, at et samtykke er afgivet i overensstemmelse med
databeskyttelsesforordningens artikel 4, stk. 1, nr. 11 og artikel 7.

b) hvorledes XXX dokumenterer, at registrerede, som er indmeldt før den 25. maj
2018, har givet et gyldigt samtykke.
c)

hvilken effekt det har på XXX´ behandling af personoplysninger, hvis et samtykke,
der er afgivet i en fysisk butik, tilbagekaldes.

Spørgsmål stillet på vegne af Forbrugerombudsmanden:
IV. I forhold til markedsføringslovens § 10, stk. 1, bedes det oplyst, om virksomheden i
perioden omkring 25. maj 2018 udsendte/udleverede information til virksomhedens
medlemmer som defineret ovenfor, f.eks. via e-mail, vedrørende udsendelse af elektronisk
markedsføring efter 25. maj 2018. I bekræftende fald bedes det oplyst:
a)

om der i informationen blev forsøgt indhentet samtykke til at sende elektronisk
markedsføring til modtageren af informationen.

b) om modtageren af informationen blev oplyst om, at denne (evt. fortsat) ville
modtage elektronisk markedsføring, såfremt personen ikke reagerede.
c)

om et samtykke til at sende elektronisk markedsføring blev opdateret, ændret eller
lignende i informationen.

