Privatlivspolitik for AIK 65 Strøby Badminton
Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i AIK 65 Strøby Badminton behandler dine personoplysninger.
DATAANSVARLIG
I AIK 65 Strøby Badminton er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig. Vi er:
AIK 65 Strøby Badminton
CVR: 29671524
Formand: Trine Landboe-Christensen
E-mail: trine.landboe@live.dk
Tlf.: 21720763
BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:
Medlemsoplysninger:
 Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
 Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og
opfølgning.
 Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 Levering af varer og ydelser du har bestilt.
 Administration af din relation til os.
Bestyrelsesmedlemmer, instruktører/trænere og ledere:
 Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser.
 Opfyldelse af lovkrav.
 Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende.
 Administration af din relation til os.
KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi indsamler følgende oplysninger:
Kunde og medlemsoplysninger
Almindelige personoplysninger:
 Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato,
bopælskommune og e-mail-adresse.
 Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.
Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer, instruktører/trænere og ledere
Almindelige personoplysninger:
 Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til den datoansvarlige og bankkontonummer.
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse.
 CPR-nummer
 Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest
KILDER
Når vi modtager information fra andre end dig selv, vil disse kilder være:
 En tidligere arbejdsgiver
 Online kilder, f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige
 Offentlige myndigheder
BEHANDLINGSGRUNDLAG
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:
 Se bilag ”Databehandleraftale mellem Conventus og AIK 65 Strøby Badminton”
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VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
 I forbindelse med idrætsaktivitet 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 idrætsorganisationer, som
foreningen er medlem af.
 Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som
serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, og finansielle institutioner).
 Offentlige myndigheder.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Kunde- og medlemsoplysninger:
 Vi vil opbevare dine personoplysninger i op til 2 år efter du ikke længere er tilmeldt et hold i foreningen.
 Bogføringsbilag, herunder f.eks. indbetalingsoplysninger i forbindelse med kontingent, skal gemmes i 5 år fra
udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.
 Er du i restance til klubben vil vi opbevare dine personoplysninger indtil restancen er betalt.
Bestyrelsesmedlemmer, instruktører/trænere og ledere:
 Vi vil opbevare dine personoplysninger i op til 2 år efter du ikke længere er aktiv i foreningen.
 Bogføringsbilag, herunder f.eks. godtgørelsesbilag, skal gennes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som
bilaget drejer sig om.
DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:
 Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine
personoplysninger begrænset.
 Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte
markedsføring.
 Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit
samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du sende en mail til formanden.
 Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt
og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til formanden.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til
dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med
behandlingsaktiviteterne.
REVIDERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen
nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores
websted (aik65badminton.dk). Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
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