Regelsæt om børneattester i Ballerup Bordtennisklub.
1. Formålet med indhentning af børneattesten er at skaffe BBTK oplysninger om personer BBTK vil ansætte i en
funktion der har med børn og unge under 15 år at gøre. Følgende typer af straffelovs-overtrædelser vil blive
oplyst:

 Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.
 Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi.
 Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.
Disse oplysninger vil kun blive givet hvis den person der skal undersøges giver sit skriftlige samtykke hertil.
Nægter en person at give sit samtykke hertil vil han/hun ikke kunne arbejde med børn i BBTK.

2. Hvem indhenter BBTK børneattester på?
 Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse som er fyldt 15 år eller derover, og som er
tiltænkt en fast funktion der har direkte kontakt med børn under 15 år.

 Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse som er fyldt 15 år eller derover, der

oprindeligt ikke var tiltænkt en fast funktion der har direkte kontakt med børn under 15 år, men som
efter 3 måneder stadig er i denne funktion.

3. Hvem indhenter BBTK ikke børneattester på?





Forældre og andre hjælpere som kører børn under 15 år til kampe/stævner.
Forældre og andre hjælpere som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne.
Foreningens formand og øvrige bestyrelse, med mindre de er omfattet af pkt. 3.
Trænere, instruktører, holdledere og øvrige der kun har med voksne at gøre.

4. BBTK vil ikke igen søge oplysninger såfremt en træner/leder m.v. efter en sæsonafslutning får andre opgaver
i BBTK, f.eks. et nyt hold.
Såfremt en træner/leder m.v. har været væk fra BBTK i 1 år eller mere, vil BBTK på ny indhente børneattest hvis
denne person igen skal have med børn under 15 år at gøre i BBTK.

5. Hvordan indhentes børneattesten?
Attesten kan hentes online på Ballerup Kommunes hjemmeside.
Attesten udfyldes og indsendes som beskrevet på blanketten.
BBTK er som følge af bekendtgørelse, pligtig til hvert år i forbindelse med medlemsopgørelse til Ballerup
Kommune, at bekræfte at foreningen har indhentet fornødne attester.

6. Hvordan håndtere BBTK oplysningerne?
BBTK modtager kontrollerede børneattester retur fra Kriminalregistret og handler i forhold hertil.

 Positive attester: En positiv børneattest betyder at der står registreret domme for
sædelighedsforbrydelser mod børn.

Modtager BBTK en positiv børneattest fra Kriminalregistret, vil formanden straks drage omsorg for at den
pågældende træner/leder fjernes fra omgang med børn under 15 år under hensyntagen til de til enhver tid
gældende regler om tavshedspligt.
En positiv attest vil ved den pågældende formandens foranstaltning blive behandlet i henhold til loven herom
straks efter at sagen er afsluttet for BBTK’s vedkommende.

 Negative attester: En negativ børneattest betyder at der ikke er registreret domme for
sædelighedsforbrydelser.

Den pågældende formanden arkiverer denne attest så længe den undersøgte person er engageret med

arbejde med børn under 15 år i BBTK.

7. Hvor længe opbevare BBTK børneattesterne?
Alle oplysninger er fortrolige. BBTK s formand og bestyrelser er derfor underlagt tavshedspligt i henhold til
”persondataloven”.
BBTK’s afdelingsformand arkiverer negative attester så længe der er et ansættelsesforhold med den
pågældende person.
Det påhviler derfor formanden, når den undersøgte person ophører ansættelses-forholdet, at destruere den
negative børneattest på betryggende vis.

8. Yderligere oplysninger kan findes på:
 Ballerup Kommunes hjemmeside
Disse retningslinier blev vedtaget af BBTK hovedbestyrelse xx. xxxx. 2016

