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Privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig,
hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en 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.
1.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Globen Sport er dataansvarlig, og vi i bestyrelsen som repræsentanter for klubben sikrer, at dine
personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Se overstående kontaktoplysninger
som skal rettes til info@globensport.dk
2.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Medlemsoplysninger:
- Almindelige personoplysninger:
o Registrerings- og kontaktoplysninger som fødselsdato, idrætsgren, navn,
adresse, privat telefonnummer, og e-mail.
- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o Kontooplysninger for udbetaling af transportgodtgørelse og udlæg
2) Oplysninger om ledere og trænere:
- Almindelige personoplysninger:
o Kontaktoplysninger som adresse, privat telefonnummer og e-mailadresse
o Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til klubben
- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o CPR-nummer ved indhentelse af børneattest
o Kontooplysninger for udbetaling af transportgodtgørelse og udlæg
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3.

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:


Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse

4.

Klubbens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.






Klubbens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
(interesseafvejningsreglen)
At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
Behandling efter lovkrav
Behandling med samtykke

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:






Klubbens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
Som led i klubbens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning,
gennemførelse og opfølgning
Opfyldelse af lovkrav som f.eks. folkeoplysningsloven, fundraising m.m.
Udbetaling af godtgørelser, medlemstilskud, udlæg og lignende
Administration af din relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:






5.

Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i klubben
Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
Opfyldelse af lovkrav som f.eks. folkeoplysningsloven, fundraising m.m.
Udbetaling af godtgørelser, udlæg og lignende
Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne
behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:








Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne
resultatlister m.v.
Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til
generalforsamling
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
Brug af situationsbilleder taget i klubben, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i klubben
Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s
landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
Da klubben er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og
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6.

Samtykke for personoplysninger

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.
Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine
personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det
tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger på børn og unge under 15 år, sker det med samtykke fra en forældre.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og
med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

7.

Samtykke for billeder og videoer

Klubben bruger løbende billeder og video fra egne arrangementer og aktiviteter, samt også andre eksterne
arrangementer og aktiviteter med deltagelse af klubbens medlemmer, ledere og trænere i digitale og
sociale medier. Gennem billeder og videoer er formålet, fremhævelse af de gode historier fra klubben og
synliggørelse af idrætslivet gennem klubben.
De medieplatforme hvor klubbens billeder og videoer bliver offentliggjort, er eksempelvis via klubbens
hjemmeside globensport.dk, Facebooksiden Globen Sport, Instagramprofilen Globen Sport, samt YouTube
videokanalen Globen Sport.
A. Billeder (og video) med samtykke:
Når klubben vil offentliggøre et billede på internettet med identificerbare personer, som eksempelvis flere
personer til en aktivitet særledes i en bar, natklub, diskotek eller lignende, vil det blive betragtet som et
personfølsomt billede og der vil blive sendt en samtykkeanmodning som til enhver tid kan trækkes tilbage
ved henvendelse til os.
Samtykkeanmodning vil blive sendt til personen via e-mail, hvor personen bedes bekræfte samtykke til det
omtalte billede med en besvarelse på e-mailen med en accept eller godkendelse inden offentliggørelse af
billedet. I tilfælde af børn og unge under 18 år, fremsendes samtykkeanmodningen til personens forældre.

B. Billeder (og video) uden samtykke:
Når klubben vil offentliggøre et billede på internettet med identificerbare personer, som eksempelvis en
eller flere personer fra en aktivitet, betragtes dette som et situationsbillede som har til formål vise en
situation eller aktivitet, som kan offentliggøres uden samtykke fra personerne.
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træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitetsog kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
medlemsoplysninger frem til 31. december i kalenderåret efter din udmeldelse af klubben
Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om
forældrene
Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
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Et situationsbillede er eksempelvis fra klubbens møder, træning, arrangementer,
aktiviteter eller præmie- og prisuddeling, hvor en eller flere af klubbens medlemmer eller
klubbens repræsentanter optræder på et gruppebillede, holdfoto eller pris- og
præmieuddeling, kan dette ske uden et samtykke da klubbens legitime interesse overstiger
den registreredes interesser eller rettigheder (interesseafvejningsreglen).
Det afgørende kriterium for offentliggørelse uden samtykke er, at personerne ikke med rimelighed må
kunne føle sig udstillet, stødt, udnyttet eller krænket ud fra en normal betragtning.

Videregivelse af dine personoplysninger

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
klubben er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
Vi videregiver ikke personoplysninger i form af e-mail, når der sendes indkaldelse-, informations- eller
nyhedsbreve ud fra klubben som vil være beskyttet og anonym (bcc) i mailen.

9.

Databehandleraftale

Klubben har databehandleraftale med 2 virksomheder, hvor de håndterer en del af klubbens personlige
oplysninger:
i form af medlemmernes og ledernes medlemsoplysninger, regnskabsoplysninger, betalings m.m.
A. Regnskabssystemet Dinero PRO
Dinero PRO behandler og opbevarer personlige oplysninger i form af medlemsoplysninger,
regnskabsoplysninger, dokumentationer fra medlemmer og ledere i forbindelse med godtgørelse og udlæg.
Specifikation af databehandleraftale kan ses her:
https://dinero.dk/sikkerhed/databehandleraftale-databehandleren/

B. Tilmeldingssystemet NemTilmeld
NemTilmeld behandler og opbevarer personlige oplysninger i form af kontakt- og betalingsoplysninger til
de forskellige events og arrangementer der udbydes på vegne af klubben gennem systemet.
Specifikation af databehandleraftale kan ses her:
https://www.nemtilmeld.dk/betingelser/databehandleraftale/
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10.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger



Kommunikation via e-mail slettes når indholdet er drøftet og behandlet på et bestyrelsesmøde,
eller når formålet med kommunikation er udført eksempelvis i forbindelse med en idræts- eller
kursusaktivitet. Medmindre kommunikationen omhandler et økonomisk eller juridisk formål, hvor
det vil være nødvendigt gemme indholdet i 5 år efter kommunikationen er ophørt.



Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger frem til
31. december i kalenderåret efter din udmeldelse af klubben



Af historiske hensyn opbevarer vi dine almindelige oplysninger i form af navn og aktivitetsudøvelse
på ubestemt tid. Det kan være på klubbens referater, årsberetninger m.m. som opbevares internt,
samt offentlige nyhedsmateriale på hjemmesiden globensport.dk



Bogføringsbilag, herunder f.eks. godtgørelser, medlemstilskud, udlæg m. flere, skal gemmes i 5 år
fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om



Andre relevante oplysninger af ledere og trænere til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav
gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de
har historisk værdi.

11.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler oplysningerne 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, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig
til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Ved indsigelse mod vores offentliggørelse af billeder eller video, skal du henvende dig til os med et konkret
link, vedhæftelse eller angivelse af billedet eller videoen som der gøres indsigelse mod. Ved en indsigelse
kan også være, en tilbagetrækning af samtykke efter en tidligere offentliggørelse.
Ved en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er
opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtig.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
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Info:
I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 12, stk. 3 har den dataansvarlige én måned til at
oplyse den registrerede om foranstaltninger, der træffes på baggrund af eksempelvis en anmodning om sletning.
Det betyder, at den dataansvarlige har en frist på én måned til at besvare en anmodning om sletning. Denne frist kan
forlænges med to måneder, hvis det er nødvendigt under hensyntagen til anmodningens kompleksitet og antallet af
anmodninger, der fremsættes.

12.

Revidering af privatlivspolitikken

Klubben forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved
ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik
vil være tilgængelig på hjemmesiden globensport.dk
Ved væsentlige ændringer vil medlemmerne modtage meddelelse herom.

_______________________________________________________________________________________
Privatlivspolitikken er derudover også gennemgået og godkendt af:


DGI Østjylland pr. 24. august 2020



Parasport Danmark pr. 6. september 2020

6|Side

Visma Addo identifikationsnummer: 9a6624a5-0438-4f0f-ac6a-ec8776bbcd99

Den dataansvarlige skal underrette den registrerede om en sådan fristforlængelse senest en måned efter modtagelsen
af anmodningen sammen med en begrundelse for forsinkelsen.
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