Privatlivspolitik til opfyldelse af oplysningspligten.

Privatlivspolitik for
Nr. Broby Badmintonklub

Broby den 25/5-2018

Nr. Broby Badmintonklubs dataansvar:
Nr. Broby Badmintonklub behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der
kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af fair og gennemsigtig
behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og
ud fra berettigede (legitime) interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål og
vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Dataansvarlig i Nr. Broby Badmintonklub:
Formand Per M. Rasmussen tlf. 21 45 48 88 formand@nrbrobybadminton.dk
Kasserer Susanne G. Rasmussen

tlf. 61 77 23 50 susa61@live.dk

Behandling af personoplysninger:
Vi behandler følgende personoplysninger:
•

•
•

Medlemsoplysninger – almindelige personoplysninger som er registrerings og kontaktoplysninger,
navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato og e-mail og for unge under 18
år også forældres navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
Ledere og trænere – almindelige personoplysninger, som er adresse, telefonnummer og e-mail,
kontonummer.
På ledere og trænere – personoplysninger med højere beskyttelse som er cpr. nr. og børneattest.

Hvor indsamler vi oplysninger fra:
Normalt får vi oplysninger fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
•

Offentlige myndigheder (børneattest), idrættens hovedorganisationer f.eks. oplysninger om
klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har lovlig grund.

Lovlige grunde er særligt interesseafvejningsregler, at det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig og
altid efter samtykke.

Formålene:
Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning. Som led i foreningens idrætsaktiviteter,
opfyldelse af lovkrav, f.eks. medlemsindberetning og levering af vare og ydelser du har tegnet dig for i
klubben.
For trænere og ledere tillige håndtering af trænernes og ledernes hverv, overblik over erfaring og kurser,
udbetaling af godtgørelse, refusioner og lignende.
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser og af praktiske og administrative hensyn vil vi
opbevare oplysningerne efter udmeldelse. Oplysningerne vil blive slettet efter et år uden aktivitet i klubben
Børn og unge kan selv give samtykke – f.eks. medlem af Nr. Broby Badmintonsklubs facebookside fra de er
13 år.
Situationsbilleder taget i foreningen vil blive anvendt når det er relevant.

Videregivelse:
I forbindelse med idrætsaktiviteter sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til
relevante idrætsorganisationer.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationerne,
som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ingen oplysninger til firmaer til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine oplysninger
som medlem af foreningen eller som ulønnet leder eller træner.

Medlemmer, trænere og ledere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør. Af praktiske og
administrative hensyn opbevarer vil dine almindelige medlemsoplysninger i 2 år efter udmeldelse bl.a. fordi
vi skal kunne dokumentere medlemmer i forhold til kommunen.

Bogføringsbilag kan indeholde personoplysninger:
Bilag f.eks. kontingent, udlæg, godtgørelse m.v., som skal opbevares iflg. Bogføringsloven i 5 år.

Dine rettigheder:
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om
dig:

•
•
•
•
•
•

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du henvender dig til os, undersøger vi om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer
eller sletning så hurtigt som muligt.

Revidering af privatlivspolitikken:
Vi forbeholder os retten til at ændre og opdatere privatlivspolitikken efter behov.
Ovenstående retningslinjer er i overensstemmelse med anbefaling fra Danmarks Idrætsforbund og DGI.

