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DIF Etisk Komité 

Privatlivspolitik 

 

1. Formålet med politikken 

 

Danmarks Idrætsforbund (”DIF”) har nedsat DIF Etisk Komité. DIF Etisk Komité administrerer 

DIFs whsitleblowerordning. DIF Etisk Komité vil dermed modtage og skulle behandle de person-

oplysninger, som indberettes til DIF Etisk Komité, eksempelvis i forbindelse med indberetninger 

om alvorlige forhold som f.eks. svindel, korruption, chikane og anden alvorlig upassende og 

uetisk adfærd. Det kan være i relation til såvel den eller de personer, der indberettes som den eller 

dem, der indberetter.   

 

Internt hos DIF har alene Etisk Komité adgang til oplysningerne. 

DIF skal som dataansvarlig som udgangspunkt sikre, at du informeres, hvis DIF/DIF Etisk Ko-

mité behandler dine personoplysninger. I visse tilfælde er DIF/DIF Etisk Komité dog forhindrede 

i at iagttage denne oplysningspligt. Det er navnlig aktuelt i tilfælde, hvor DIF/DIF Etisk Komité 

er underlagt regler om tavshedspligt, eller andre interesser taler afgørende imod at orientere dig. 

 

Denne privatlivspolitik indeholder information om DIF’s behandling af personoplysninger i for-

bindelse med administration af DIF’s whistleblowerordning, som du kan læse mere om nedenfor. 

 

2. Dataansvarlig 

 

Den juridiske enhed, der er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i forbindelse 

med administration af DIF’s whistleblowerordning er: 

 

Danmarks Idrætsforbund  

CVR: 56 80 83 10 

Brøndby Stadion 20 

DK-2605 Brøndby 

 

Henvendelse vedrørende DIF’s behandling af personoplysninger i forbindelse med administration 

af whistleblowerordningen kan ske til Etisk Komité på: 

 

Telefon: +45 25 18 35 55 

E-mail:  etiskkomite@dif.dk  

3. Behandling af personoplysninger 
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3.1 Formål 

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er at administrere DIF’s whistleblowerord-

ning, herunder fremme etisk forsvarlig adfærd hos DIF og at opdage alvorlige fejl og mangler 

vedrørende etisk adfærd og styring i DIF. 

Whistleblowerordningen skal sikre, at indberetningerne modtages og behandles af et organ, der er 

uafhængigt af organisationen for at beskytte den indberettende person.  

3.2 Registrerede  

De registrerede udgøres hovedsageligt af de personer, som indberetningen vedrører, herunder le-

delse, ansatte eller tilknyttede hos DIF eller ledelse, ansatte eller tilknyttede i de specialforbund, 

der hører under DIF, såfremt dette oplyses i indberetningen.  

Derudover vil DIF/DIF Etisk Komité kunne registrere personoplysninger fra den eller de perso-

ner, der indberetter. Indberetning kan også ske på 100% anonym basis, i hvilket tilfælde der ikke 

behandles personoplysninger om indberetter. 

Hvis du foretager en indberetning, fravælger anonymitet og anfører dine personlige oplysninger i 

indberetningen, bliver du således selv ligeledes en registreret. Du skal derfor være opmærksom 

på, at DIF/DIF Etisk Komité kan benytte dine personoplysninger i forbindelse med behandling af 

sagen.  

3.3 Kategorier af personoplysninger 

De kategorier af personoplysninger, der behandles, afhænger af de oplysninger, der bliver indbe-

rettet. 

For så vidt angår den person, der foretager indberetningen (som har fravalgt anonymitet), behand-

les som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger, herunder navn, e-mail og telefonnum-

mer, medmindre indberetteren selv indberetter yderligere personoplysninger. 

Såfremt indberetteren indberetter personoplysninger, der kan henføres til anden person, vil DIF 

ligeledes behandle disse.  

 

De personoplysninger, der behandles i denne situation, afhænger helt af hvilke personoplysnin-

ger, der oplyses i indberetningen, hvorfor der kan ske behandling af alle følgende kategorier af 

personoplysninger: 

- Almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, stilling) 

- CPR-nr. 

- Straffedomme eller lovovertrædelser 

- Følsomme oplysninger (race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk over-

bevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger eller oplysninger om 

seksuelle forhold eller seksuel orientering).  
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DIF/DIF Etisk Komité opfordrer til, at oplysninger om CPR-nr., straffedomme eller lovovertræ-

delse og særligt følsomme oplysninger som udgangspunkt undlades og alene medtages i en indbe-

retning, hvis de har konkret relevans for behandlingen af indberetningen. 

3.4 Behandlingsgrundlag 

Behandlingen er nødvendig af hensyn til at forfølge en berettiget interesse i form af administra-

tion of DIF’s whistleblowerordning, herunder modvirkning, konstatering og håndtering af ulov-

ligheder og uetisk adfærd i DIF-regi, hvilken interesse overstiger hensynet til den registrerede, jf. 

databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f. For så vidt angår behandling af personoplys-

ninger, der vedrører strafbare forhold, har behandlingen endvidere hjemmel i databeskyttelsesfor-

ordningens artikel 10 og databeskyttelsesloven § 8, stk. 3.  

I enkelte tilfælde kan vores behandling desuden finde sted på grundlag af dit samtykke, jf. databe-

skyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a. 

For så vidt angår behandling af følsomme oplysninger er behandlingen nødvendig, for at retskrav 

kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og behandlingen finder sted i medfør af databe-

skyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f samt artikel 6, stk. 1, litra f.  

3.5 Kilde  

De personer, der foretager indberetninger via DIF’s whistleblowerordning, udgør personoplysnin-

gernes kilde. Den indberettende person kan være anonym, hvorved kilden er anonym. 

Til brug for behandling af sager under whistleblowerordningen kan der desuden blive indhentet 

yderligere oplysninger fra den eller de personer, der foretages indberetning om, eller som er 

nævnt som vidner eller i øvrigt i forbindelse med indberetningen.  

Desuden kan der blive tale om at indhente yderligere oplysninger hos tredjeparter. 

3.6 Tidsrum for behandling 

Personoplysningerne opbevares i det tidsrum, der er nødvendigt og tilladt i henhold til lovgivnin-

gen, og slettes når der ikke længere er et sagligt formål med at behandle, herunder opbevare op-

lysningerne. Nogle oplysninger gemmer DIF/DIF Etisk Komité af dokumentationshensyn i læn-

gere perioder. 

Medmindre konkrete omstændigheder betinger en kortere eller længere frist, følger DIF/DIF 

Etisk Komité som hovedregel følgende slettefrister for så vidt angår personoplysninger, der be-

handles som led i administration af DIF’s whistleblowerordning: 

Personoplysninger modtaget som en del af en indberetning, der umiddelbart konstateres ikke at 

være relevant for DIF’s whistleblowerordning, eller hvor der er tale om en åbenbart grundløs an-

meldelse, slettes 3 måneder efter beslutningen om ikke at behandle sagen. 
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Personoplysninger modtaget som en del af en indberetning, der danner grundlag for en videre be-

handling hos DIF, slettes 5 år efter afslutning af sagen, hvilket som udgangspunkt er den dag, 

Etisk Komité fremkommer med en udtalelse, eller ved det møde i Etisk Komité, hvor det beslut-

tes, at den videre behandling af sagen opgives. 

Uagtet ovenstående vil personoplysninger modtaget som en del af en indberetning under alle om-

stændigheder blive slettet, såfremt DIF Etisk Komité opløses, uden at whistleblower-ordningen 

overføres til en tilsvarende af DIF uafhængig enhed. 

4. Videregivelse og overladelse 

 

DIF behandler dine personoplysninger fortroligt i DIF Etisk Komité og anvender som udgangs-

punkt kun oplysningerne til Etisk Komités sekretariat og det advokatfirma, der bistår med admini-

stration af DIF’s whistleblowerordning, samt eventuelt i øvrigt i forbindelse med sagsbehandling 

af indberettede forhold. Herudover kan det forekomme, at oplysningerne videregives til relevante 

myndigheder.  

 

DIF/DIF Etisk Komité benytter endvidere eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, der 

behandler personoplysninger på vegne af DIF i forbindelse med deres bistand til DIF Etisk Ko-

mité. DIF sikrer, at der indgås databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler per-

sonoplysninger på vegne af DIF. DIF sikrer desuden, at de pågældende leverandører har etableret 

passede tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af de behandlede personoplysnin-

ger.  

 

DIF overfører som udgangspunkt ikke personoplysninger, der behandles som led i administration 

af DIF’s whistleblowerordning, til lande uden for EU/EØS. 

 

5. Behandlingssikkerhed 

5.1 IT-sikkerhed 

DIFs whistleblowerportal administreres på DIF’s vegne af KLAR Advokater P/S, Indiakaj 12, st., 

2100 København Ø (”KLAR”). KLAR rådgiver desuden efter anmodning DIF/ DIF Etisk Ko-

mité.  

KLAR er som advokatkontor forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængelig-

heden af kontorets klienters og andre relationers oplysninger, herunder personoplysninger, og er 

derfor vant til at prioritere fortrolighed og informationssikkerhed højt. KLAR er stærkt engage-

rede i at sikre en kontinuerlig beskyttelse af oplysninger.  

KLAR har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at personoplys-

ninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til 

uvedkommendes kendskab eller misbruges. KLAR gennemfører regelmæssigt interne opfølgnin-

ger for at sikre en tilstrækkelig sikkerhed og overholdelse af god skik inden for området. 

Al datatransmission og lagring af data sker krypteret.  
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5.2 Anonymitet 

Det er valgfrit, om man indberetter anonymt eller med personlige oplysninger. Hvis en indberetter 

vælger ikke at være anonym, er indberetterens identitet kendt for de personer, der behandler sa-

gen.  

  

Bemærk, at hvis du vælger at anføre yderligere oplysninger i forbindelse med indberetningen, 

hvorfra du direkte eller indirekte kan identificeres, behandler DIF/DIF Etisk Komité også disse 

oplysninger i forbindelse med håndteringen af indberetningen. Det gælder også, hvis du har valgt 

at være anonym. 

Registrering af indberetninger der sker via via whistleblowerportalen sker anonymt i systemet og 

det eneste, der registreres, er selve indberetningen. Der føres ikke log over den IP-adresse eller 

maskine-ID på den computer, som indberetningen bliver foretaget fra.  

Systemet benytter ikke cookies, jf. DIF’s cookiepolitik, der kan læses på: http://difetiskko-

mite.dk/pdf/Retningslinjer_for_Whistleblowing_DIF_Etisk_Komite-januar_2020.pdf  

Hvis en indberetning er foretaget fra en computer, der er på DIF’s netværk, er der en risiko for, at 

de besøgte hjemmesider bliver logget i browserens historik og/eller DIF’s log. Denne risiko kan 

elimineres ved at foretage indberetningen fra en computer, der ikke er på DIF’s netværk. 

Hvis der uploades dokumenter, skal den indberettende være opmærksom på, at disse kan inde-

holde metadata, der kan kompromittere indberetterens identitet. Ved indberetning bør man derfor 

sikre sig, at eventuelle kompromitterende metadata er fjernet fra dokumentet, før man uploader 

det.  

 

6. Dine rettigheder som registreret 

Som registreret har du en række grundlæggende rettigheder. Disse rettigheder kan dog blive be-

grænset, f.eks. hvis udlevering af oplysninger, som du ellers havde krav på at modtage, vil 

krænke andre personers rettigheder eller være i strid med lovbestemt tavshedspligt.  

 

Tilbagekalde samtykke 

I det omfang, vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til 

hver en tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagekaldelsen berører ikke lovligheden af den behand-

ling, DIF har foretaget forud for tilbagekaldelsen. For at trække dit samtykke til DIF’s behandling 

af dine personoplysninger tilbage, bedes du kontakte DIF/DIF Etisk Komité, som angivet oven-

for. 

 

Ret til indsigt 

Du har som udgangspunkt ret til at få oplyst, om DIF/DIF Etisk Komité,  behandler personoplys-

ninger om dig, og i givet fald hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, og hvordan vi be-

handler dem, samt at få tilsendt en kopi heraf.  
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Ret til berigtigelse  

Du har ret til at få forkerte eller ufuldstændige personoplysninger rettet. Hvis du bliver opmærk-

som på, at du har indgivet ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger, laver du blot en ny indberet-

ning i systemet, hvor du henviser til den tidligere indberetning og beskriver, hvad der skal korri-

geres.  

Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om rettelsen, hvis 

det er muligt og lovligt.  

 

Ret til sletning 

Du kan have ret til at få slettet de personoplysninger, DIF/DIF Etisk Komité,  behandler om dig. 

Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer DIF/DIF Etisk Komité,, at modtagerne infor-

meres om en evt. sletning, hvis det er muligt og lovligt. 

 

Ret til begrænsning af behandling 

Du kan have ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, så oplysningerne blot 

opbevares af DIF/DIF Etisk Komité,. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer DIF/DIF 

Etisk Komité,, at modtagerne informeres om en evt. begrænsning, hvis det er muligt og lovligt.  

 

Ret til at transmittere personoplysninger (”dataportabilitet”) 

Du har i visse tilfælde ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få 

udleveret de personoplysninger om dig, du har givet os og få overført oplysningerne til en anden 

dataansvarlig.  

 

Ret til at gøre indsigelse mod DIF’s/DIF Etisk Komités,  behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod DIF’s/DIF Etisk Komité,  behandling af dine 

oplysninger.  

 

7. Ændringer i denne privatlivspolitik 

Gennemsigtighed er et løbende ansvar, og DIF/DIF Etisk Komité,  opdaterer derfor løbende 

denne privatlivspolitik. Privatlivspolitikken er senest opdateret den 14. januar 2020. 

 

8. Kontakt og klage 

 

Hvis du ønsker at klage over DIFs/DIF Etisk Komité, behandling af dine personoplysninger i for-

bindelse med administration af DIFs whistleblowerordning, bedes du sende en e-mail med detal-

jerne i din klage til e-mailadressen oplyst ovenfor, hvorefter DIF/DIF Etisk Komité,  vil behandle 

klagen og vende tilbage hurtigst muligt. 

 

Du har også ret til at klage til Datatilsynet: 

 

Datatilsynet 

Borgergade 28, 5. 

1300 København K. 
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Telefon: 33193200 

E-mail: dt@datatilsynet.dk 

For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjem-

meside www.datatilsynet.dk. 

 


