ABSALON DIVISION
Divi2020
Kulsø Spejdercenter (www.kulso.dk)
Uge 29 – søndag 12 juli til lørdag 18. juli - halv lejr fra onsdag 15. juli til lørdag 18. juli.
Nedenfor kan du læse om divisionssommerlejrens privatlivs- og fotopolitik.

Privatlivspolitik
Denne privatlivspolitik omhandler og gælder for de oplysninger, som vi i Lejrledelsen behandler for at
kunne afvikle divisionssommerlejren.
Vi henviser i øvrigt til korpsets privatlivspolitik for eventuelle yderligere indsatser for at passe godt på dine
personoplysninger.
Privatlivspolitik omhandler og gælder altså for de oplysninger, som du giver til os når du tilmelder dig
lejren.
I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger
og hvor længe, vi opbevarer dem m.m. Er der oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere, eller har
du spørgsmål til politikken, kan du henvende dig på 2020@absalondivision.dk
Politikken er udelukkende udarbejdet til denne divisionssommerlejr. Politikken kan ændres uden varsel og
væsentlige ændringer vil blive offentliggjort til deltagerne på divisionssommerlejren.
Denne politik er udarbejdet januar 2020.
Hvem er ansvarlig for mine personoplysninger?
Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:
Absalon Division
Det Danske Spejderkorps (DDS)
Adresse:
Mail: 2020@absalondivision.dk
CVR: 32190235
Rammen for behandlingen af dine personoplysninger er sat af den til enhver tid gældende europæiske
Persondataforordning og den danske Databeskyttelseslov.
Hvor gammel er du?
Er du under 13 år gammel, skal dine forældre/værger/spejderledere i din gruppe, hjælpe dig med at læse
betingelserne for din deltagelse igennem, fordi vi gerne vil sikre os, at du ved, hvad du siger ja og har
betalt for.
Formål med behandlingen af dine personoplysninger:
Uanset hvilken rolle du har i forbindelse med divisionssommerlejren, lige fra deltager til hjælper og
lejrchefer, er vi bevidste om at vi kun bruge personoplysninger i det omfang, hvor det har direkte
indflydelse på gennemførelse af lejren, før – under og efter.
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De personoplysninger, vi behandler om dig
De almindelige, fortrolige og følsomme personoplysninger om dig vi indsamler og behandler som deltager
på divisionssommerlejren er følgende:
Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, fødselsdato, køn,
kontaktoplysninger på pårørende og helbredsoplysninger
For alle medlemmer af lejrledelsen, udvalgsmedlemmer og øvrige hjælpere indhenter vi CPR-nr. til
indhentning af børneattest eller får bekræftet via Det Danske Spejderkorps, at medlemmet har en gyldig
børneattest
Det forventes at grupperne selv har styr på børneattester for alle ledere og hjælpere der deltager for
gruppen. Det er ikke lejrledelsens ansvar.
Vi benytter cookies på vores hjemmeside og automatisk via Facebook, for at forbedre brugeroplevelsen.
Hvor får vi oplysningerne fra?
Vi får oplysninger fra dig selv eller din gruppe, samt fra Det Danske Spejderkorps’ medlemssystem.
Hvad bruges mine oplysninger til?
Hvordan dine oplysninger bruges, afhænger af din funktion på lejren.
Hvis du er med i lejrledelsen, udvalg og hjælper bruger vi dine personoplysninger til at:
• kunne sende dig nødvendig information om lejren, herunder info-mails
• kunne invitere dig med til møder og besigtigelsesture, events og aktiviteter før, under og efter lejren
• kunne hjælpe dig i forhold til eventuelle helbredsmæssige forhold, herunder hensyntagen til
allergener under lejren
• kunne indhente en børneattest på dig, hvis du ikke har en i forvejen godkendt attest gennem
korpset
• kunne formidle kontakt mellem dig, spejderne, pårørende og gruppen i tilfælde af uheld eller andet
Er du deltager med en gruppe, bruger vi dine personoplysninger til at:
• kunne sende dig nødvendig information om lejren, herunder infomails
• kunne invitere dig med til møder, events og aktiviteter før, under og efter lejren
• kunne kontakte dig vedr. din gruppes medlemmer eller andre før, under og efter lejren
• kunne formidle kontakt mellem dig, spejderne, pårørende og gruppen i tilfælde af uheld eller andet
Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig?
Almindelige personoplysninger.
Når du deltager på en så stor lejr, som vores divisionssommerlejren er, er det nødvendigt for os at
behandle dine almindelige personoplysninger for at kunne sikre at din deltagelse bliver så god som
overhovedet muligt.
Billeder anvendes i det omfang der er beskrevet under vores fotopolitik.
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Vi har en interesse i at kunne sende dig mails med informationer der vedrører din
deltagelse på divisionssommerlejren, f.eks. om transport, aktiviteter og møder.
Følsomme personoplysninger
Når du deltager på divisionssommerlejren, bliver du måske bedt om at vi spørger vi til dine
helbredsoplysninger. Det er valgfrit om man vil afgive oplysninger om sit helbred. Hvis du afgiver
helbredsoplysninger, beder vi samtidigt om dit samtykke til at behandle det. Vores medlemssystem er
indrettet sådan, at kun relevante systemadministratorer vil få adgang til informationerne.
Vi spørger til dine helbredsoplysninger for bedre at kunne tage hensyn i forbindelse med din deltagelse på
lejren.
Alle helbredsoplysninger vi måtte være i besiddelse af, vil blive slettet når lejren er slut og der er foretaget
evaluering ultimo august 2020.
Særlige personoplysninger
Når vi beder om dit CPR-nr. i forbindelse med indhentning af en børneattest er det fordi vi gennem
børneattestbekendtgørelsen er forpligtet til at indhente børneattester på ledere over 15 år. I Det Danske
Spejderkorps fornyes din børneattest hvert andet år. Når den indhentes, gemmes kun dato for
rekvireringen. Selve attesten destrueres øjeblikkeligt.
Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi kan dele dine personoplysninger med de personer i lejrledelsen og udvalg, hvor vi finder det
nødvendigt.
Desuden leverandører og samarbejdspartnere, som hjælper os med afvikling af lejren, herunder bestilling
af madvarer via Osuma.
Vi har også mulighed for at dele dine oplysninger imellem grupperne, hvis dette skulle vise sig at være
nødvendigt, inden for de rammer der er fastsat i lejrledelsen, herunder f.eks. deltagelse i aktiviteter på og
uden for lejren.
I lejrledelsen er vores behandling af dine eller dit barns personoplysninger underlagt interne politikker og
procedurer for, hvordan vi opretholder et passende sikkerhedsniveau fra det tidspunkt, hvor vi indsamler
personoplysningerne frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til
personer, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.
Hvilke rettigheder har jeg?
Som den der afgiver personoplysninger, har du en række rettigheder, som du kan gøre brug af ved at
kontakte 2020@absalondivision.dk
Vær opmærksom på, at der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af
rettighederne. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til at blive slettet i det konkrete tilfælde det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.
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Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os på
2020@absalondivision.dk kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig,
herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt
som muligt. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv yderligere.
Du kan også logge ind på www.medlem.dds.dk og tilgå din eller dit barns profil under ’Min side’. Her vil de
stamoplysninger vi har registreret om dig fremgå.
Berigtigelse og sletning
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de
personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det
omfang det er nødvendigt. Hvis vi af god grund ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.
Begrænsning af behandling
Du har, under særlige omstændigheder, ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige
oplysninger.
Data-portabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har
givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
Indsigelsesret
Du har i nogle tilfælde ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger. Det gælder i de
tilfælde at behandlingen er baseret på persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f))

ABSALON DIVISION
Fotopolitik
Fotopolitikken omhandler brugen af portrætbilleder og situationsbilleder af medlemmer i grupperne under
divisionen, samt divisionsledelsen og hjælpere til afvikling af sommerlejren.
Absalon division følger Det Danske Spejderkorps’ definition af og retningslinjer for portræt- og
situationsbilleder:
Portrætbilleder er billeder, hvor det primære formål er at vise en eller flere personer,
herunder gruppebilleder og nærbilleder af f.eks. spejdere, ledere, teamfolk og hjælpere m.fl.
Situationsbilleder er billeder, hvor det primære motiv/formål er at vise en situation – fx
spejdere der laver en aktivitet. Derfor kan vi ikke afvise, at man måske kan genkende en
spejder/sit barn på nogle af vores situationsbilleder, men hensigten er at vise hvad spejderne
laver, og billederne selvfølgelig er vurderet harmløse.
Hvor bruges billederne?
Absalon division bruger fotos fra lejren generelt herunder store samlinger, aktiviteter og møder i følgende
medier:
- Divisionens hjemmeside - http://absalondivision.dk/divisionssommerlejr.html
- Divisionens facebookgruppe - https://www.facebook.com/AbsalonDivision/
- Vægavis – aktivitet på selve lejren
De situationsbilleder der tages i forbindelse med divisionssommerlejren, forbeholder vi os retten til at
offentliggøre på medier som nævnt ovenfor.
Divisionens medlemmer må ikke bruge portræt- og situationsbilleder fra lejren i privatregi, fx på privat
Facebookprofil.
Hvis du ikke vil have vi bruger billeder af dig skal du sige det til vores informationsudvalg ved tjek-ind på
lejren eller ved skrive til 2020@absalondivision.dk

