GDPR ift. registrering af deltager i forbindelse med aktiviteter under Covid-19
Registrering i forbindelse med fysiske aktiviteter
•
•
•

•

Formanden er ansvarlig for at gøre tovholdere opmærksomme på opgaven
Tovholderen registrerer alle deltagere til en aktivitet med navn og telefonnummer. Her registreres
også, hvilke frivillige der var til stede til aktiviteten samt evt. andre fx oplægsholdere o.l.
Tovholderen opbevarer oplysningerne elektronisk på egen computer med lås. Hvis det ikke er
muligt at have computer med til aktiviteten, kan registreringen foregår i hånden, hvorefter den
frivillige taster oplysningerne ind på computeren eller tager et billede af listen og gemmer på
computeren. Herefter makuleres den fysiske liste, og billedet slettes.
Listen opbevares af tovholderen elektronisk i 1 mdr. efter aktiviteten, hvorefter den slettes.

Materialer om smitteopsporing, som findes på frivillignet:
o

o

en skabelon til brug ved behov for fysiske lister med en beskrivelse om brug af oplysninger,
hvornår oplysningerne slettes og hvad man skal gøre, hvis man gerne vil slettes af listen
osv.
et manus, som kan bruges som indledning på alle aktiviteter med information om, hvorfor
vi opfordrer til at registrere sine kontaktoplysninger og opfordring til dowload af appen.

Procedure ved smitte
•
•
•
•
•

•

En deltager orienterer en frivillig (tovholder eller lokalforening) om at vedkommende er smittet
Den frivillige informerer sin frivilligkonsulent og lokalforeningsformanden om, at der er en smittet,
som har deltaget i aktiviteten (personoplysninger ikke nødvendige at videregive).
En evt. mail fra den smittede slettes fra den frivilliges mailboks umiddelbart herefter.
Hvis en deltager informerer Hjerteforeningens ansatte, videreformidles oplysningen til tovholderen
for aktiviteten og lokalforeningsformanden
En ansat fra Hjerteforeningen ringer herefter rundt til deltagerne på den/de aktiviteter, hvor den
smittede har deltaget og informerer de øvrige deltagere om, at der har været en smittet på holdet
og hvordan personen skal forholde sig.
Hjerteforeningen registrer, hvor og til hvilke aktiviteter der har deltaget smittede, så vi evt. kan
identificere, om der er mønstre lokalt eller ift. aktivitet, som vi bør forholde os til.

