
PERSONDATABESKYTTELSE I DANSK HÅNDBOLD FORBUND 

INFORMATION TIL DOMMERE 

20/8-2020 

Når du er håndbolddommer i turneringer og kampe, som udbydes af Dansk Håndbold Forbund 

(DHF) og et af de lokale forbund/kredse/region, behandles der en række personoplysninger om dig 

med det formål at administrere dit dommerhverv. 

Denne information om persondatabeskyttelse har til formål at opfylde DHF og din lokale 

forbund/kreds/region' oplysningspligt i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR). 

Dataansvarlige og kontaktinformationer: 

Som dommer er du tilknyttet DHF og/eller et lokalt forbund/kreds/region, som er dataansvarlig for 

dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, skal du 

kontakte den relevante kontaktperson nedenfor. 

Dansk Håndbold Forbund 

CVR-nr. 48 91 90 14 

Kontaktperson: Per Lauritsen, Mail: per@dhf.dk eller Tina Black, Mail: tbl@dhf.dk. 

 

Jydsk Håndbold Forbund (inkl. kreds 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8) 

CVR-nr. 19 22 15 12 

Kontaktperson: Heidi Hansen, Mail: heh.jhf@dhf.dk 

 

Jydsk Håndbold Forbund –kreds 7 

CVR-nr. 40 81 62 16 

Kontaktperson: Lars Skytte, Mail: lsk.jhf@dhf.dk 

 

Fyns Håndbold Forbund 

CVR-nr. 45 44 80 10 

Kontaktperson: Brian Nielsen, Mail: bni.fhf@dhf.dk 

 

Håndbold Region Øst 

CVR-nr. 33 28 88 59 

Kontaktperson: Per Jensen, Mail: pj.hro@dhf.dk 

 

  

mailto:per@dhf.dk


Vi behandler følgende personoplysninger  

Alle oplysninger om dommere registreres i ét turneringsadministrationssystem, Hånd@, som 

drives af DHF og de lokale forbund/kredse/region (herefter samlet kaldet ”vi”, ”vores” osv.). 

Vi registrerer følgende personoplysninger om alle dommere: 

• Navn og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail) 

• Fødselsdato 

• Dommer-nr. 

• CPR-nr. (kun i lønsystem) 

• Kontonummer 

• Kursusdeltagelse (kursus, dato, tidsrum, forening) samt kursushistorik 

• Bedømmelser og øvrige relevante oplysninger om din dommerudvikling 

• Klassificering / dommergruppering 

• Oplysninger om disciplinære sager 

• Fysiske og teoretiske testresultater 

• Tidtager- og sekretærfunktion for DHF 

• Tøjstørrelse 

Derudover registrerer DHF følgende oplysninger om elitedommere: 

• Vægt og højde 

• Fedtprocent 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget 

Oplysningerne bruges overordnet til at administrere dit hverv som dommer. I det følgende uddybes 

formålet og retsgrundlaget for de forskellige kategorier af oplysninger: 

 

Navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, dommer-nr.: 
Disse oplysninger bruges til at identificere dig som dommer og administrere dit hverv som dommer. 

Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger følger af vores aftale med dig om at fungere 

som dommer, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b). 

 

CPR-nr. og kontonummer: 
Vi bruger dit CPR-nr. og kontonummer, hvis du som led i vores aftale modtager 
omkostningsgodtgørelse, kørselsgodtgørelse m.v. 

Retsgrundlaget for behandlingen af CPR-nr. følger af databeskyttelseslovens § 11, mens 

retsgrundlaget for at behandle dit kontonummer følger af vores aftale om vederlæggelse, jf. 

persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b). 

 

Kursusdeltagelse (deltagelse i kursus, dato, tidsrum, for hvilken forening), kursushistorik: 
Som dommer skal du deltage i visse obligatoriske kurser og samlinger, således at det sikres, at du 
har den fornødne faglige viden til at agere som dommer. Derudover har du selv mulighed for at 
tilmelde dig kurser, du frivilligt ønsker at deltage i. 

Retsgrundlaget for behandlingen af disse personoplysninger følger både af 

persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), aftale om kursusdeltagelse, og af 



interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der 

begrunder behandlingen, er vores interesse i dokumentere dommernes håndboldfaglige viden, at 

dommerne opfylder de krav, der stilles til dommerhvervet m.v. 

Fysiske tests, bedømmelser og øvrige relevante oplysninger om din dommerudvikling samt 

oplysninger om disciplinære sager: 

Som dommer vil du løbende blive vurderet af blandt andet bedømmere og observatører, ligesom 

du har mulighed for vejledning og yderlige uddannelse som dommer. Vurderingerne kan omfatte 

oplysninger om din performance som dommer i en håndboldkamp, din adfærd, personlighed m.v. 

Ligeledes vil du være underlagt f.eks. løbetests med henblik på at sikre et tilstrækkeligt fysisk 

niveau, ligesom du også kan blive teoritestet med henblik på at sikre et tilstrækkeligt 

regelkendskab. 

Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger følger af interesseafvejningsreglen i 

persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, 

er vores interesse i løbende at følge udviklingen og niveauet af vores dommere, herunder være i 

stand til at op- og nedrykke dommere. 

 

Oplysninger om disciplinære sager: 

Der kan være situationer, hvor f.eks. en klub foretager en indberetning af en dommerpræstation, 

som kan føre til en disciplinærsag i henhold til de gældende regler og love indenfor Dansk 

Håndbold. 

Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger følger af interesseafvejningsreglen i 

persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, 

er forpligtelsen til at påse efterlevelse af diverse håndbold regelsæt samt håndtere indkomne 

klager fra f.eks. klubber. 

Oplysninger om vægt, højde og fedtprocent (kun elitedommere): 

Disse oplysninger bruges til en vurdering af din trænings- og fysiske tilstand samt for internationale 

dommere til brug for IHF / EHF. 

Retsgrundlaget for behandlingen af disse personoplysninger følger af interesseafvejningsreglen i 

persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, 

er vores interesse i løbende at følge din træningstilstand og udvikling. Derudover er det et krav fra 

internationale forbund at modtage disse personoplysninger, hvis du medvirker i internationale 

kampe. 

 
Følsomme personoplysninger: 
GDPR har defineret en række personoplysninger som følsomme personoplysninger (f.eks. 
oplysninger om race, religion, helbredsforhold m.v.). 

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig.  

 



Hvor dine personoplysninger stammer fra 

Vi indsamler dine personoplysninger direkte fra dig og i visse tilfælde fra andre parter, som f.eks. 

bedømmere af dine kampe eller udviklere, som indgår i et udviklingssamarbejde med dig. Du får 

altid selv en kopi af de oplysninger, vi indsamler fra bedømmere, udviklere m.v. 

 

Adgang til dine personoplysninger i HåndOffice 

Du har adgang til dine personoplysninger via din personlige bruger adgang til HåndOffice. 

 

Adgang til dine personoplysninger i Hånd@ 

Hånd@ er opbygget således, at det til enhver tid kun er relevante personer, der har adgang til 

relevante oplysninger. 

Personer med et foreningshverv i klubber, som indgår i de turneringer, hvor du er tilmeldt som 

dommer, kan se følgende personoplysninger om dig i Hånd@ via deres adgang til HåndOffice: 

• Navn 

• Dommer-nr 

• Tilhørsforhold til forbund/kreds/region 

Derudover har relevante medarbejdere hos DHF og dit lokale forbund/kreds/region adgang til din 

fulde profil i Hånd@ med henblik på at varetage turneringsadministration, herunder 

dommerpåsætning, udbetale vederlag og varetage den løbende dommerudvikling. 

Hånd@ hostes af en dansk udbyder med hostingcenter i Danmark. 

 

Adgang til dine personoplysninger i udviklingssammenhæng 

Når du som dommer deltager i udviklingsforløb, opbevares og behandles disse oplysninger af 

udviklere i henhold til instruks fra DHF og dit lokale forbund/kreds/region. 

Videregivelse af dine personoplysninger til tredjepart 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart (bortset fra dem, som har adgang til visse 

oplysninger om dig via Hånd@, jf. ovenfor), medmindre du beder os om det. Dette kan f.eks. være 

aktuelt i forbindelse med deltagelse i internationale kampe, hvor DHF i visse situationer skal 

videregive dine oplysninger til et internationalt forbund. Dette sker for at opfylde din aftale om at 

deltage som dommer i en international kamp. 

 

Derudover overlader vi dit navn, CPR-nr. og kontornummer til vores lønbureau, som vi har indgået 

databehandleraftale med. Oplysningerne opbevares i Danmark.  

 

Vi videregiver herudover relevante oplysninger for at opfylde for indberetningspligt til SKAT. 

 

Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger i Hånd@ så længe du er aktiv dommer. 

Når du stopper som dommer, så bliver din profil inaktiveret. Hvis dine personoplysninger indgår i 

oplysninger af sportshistorisk karakter eller på anden måde anses at have sportslig interesse, har 

vi en saglig interesse i at gemme dette. 



Hvis du også fungerer som spiller eller træner / leder i en klub, vil dine stamoplysninger og øvrige 

oplysninger indsamlet på grund af dit virke som spiller eller træner / leder blive gemt efter andre 

principper. Du opfordres derfor også til at læse vores databeskyttelsespolitik vedrørende spillere 

og trænere / ledere i klubber. 

 

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 

oplysninger om dig.   

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne ovenfor. 

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere 

oplysninger.  

 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. 

 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.  

 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 

personoplysninger.  

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt 

anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig 

til en anden uden hindring. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, 

som du finder på www.datatilsynet.dk. 

 

Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler 

dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

Revidering af politik 

Vi opdaterer denne politik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata 

på. Ved ændringer vil datoen øverst blive ændret.  

 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

