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SENSEST ÆNDRET 18.6.2018 

 

RINGE LØBEKLUBS DATAANSANSVAR 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort 
fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gen-
nemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til 
bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun person-
oplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi 
sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.  

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

RINGE LØBEKLUB er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i 
overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 

Kontaktperson: Birgit Hansen 

Adresse: Engeltoftegade 19, 2., 5000 Odense  

CVR: 3416 4649 

Telefonnr.: 60117458 

Mail: formand.ringelobeklub@gmail.com 

Website: ringeloebeklub.dk 

 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger1: 

1) Medlemsoplysninger:  
- Almindelige personoplysninger: 

o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmel-
delsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse  

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 
o Ved indhentning af børneattester indhentes cpr.nr. for berørte 

personer.  
o  
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Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

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

Lovlige grunde til behandling er særligt: 
 

• Nødvendigheden for at opfylde kontakt til medlemmet. 
• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning. 
• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven. 

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer (DGI, DAF) sker der videregivelse af 
oplysninger om ledere og trænere, med deres samtykke, til disse for at de kan mod-
tage information og kursustilbud fra disse. 

Videregivelse af dine personoplysninger 

Foreningen videregiver ikke personoplysninger til nogen firmaer til markedsføring. Ved 
indhentning af børneattest videregives cpr.nr. på berørte personer til politiet. 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi opbevarer alle personoplysninger på formandens (Marianne Beyer) PC, der har pass-
word og et låst inde. 

Hvis alle eller nogen af de registrerede oplysninger bliver stjålet, eller på anden måde 
kompromitteres, kontakter vi hovedorganisationen, og drøfter anmeldelse til politi og 
datatilsyn. 

Vores IT-system har ikke automatisk slettefunktion, så vi gennemgår manuelt 1 gang 
om året. 

Vi sletter personoplysninger på medlemmer ved udmeldelse af foreningen. 

Trænere og lederes personoplysninger slettes, når deres virke er ophørt. 

 

Medlemsrettigheder 

Medlemmer har rettigheder efter persondataforordningen, ret til at blive oplyst om be-
handlingen af dataindsigt i egne oplysninger, retten til berigtigelse, retten til sletning, 
retten til begræsning af behandling og retten til indsigelse. Medlemmet kan gøre brug 
af sine rettigheder, herunder gøre indsigelse af vores behandling ved at rette henven-
delse til vores kontaktperson. 

Hvis man henvender sig med anmodning om at få rettet ellers slettet sine personoplys-
ninger undersøger vi om betingelserne er opfyldte og gennemføres i så fald ændringerne 
hurtigst muligt. Man kan altid indgive en klage til datatilsynet. 
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Revidering af privatpolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatpolitik fra tid til anden. 
Ved ændringer vil datoen øverst i privatpolitikken blive ændret. Den vil til enhver tid 
være tilgængelig på foreningens hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage 
meddelelse herom. 

  


