Databeskyttelsesforordningen
Databeskyttelsesreglerne gælder for indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger i
forbindelse med indmeldelse i Vodskov Badminton Klub. Den indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke
personoplysninger, der indsamles, hvad de bruges til, og hvilke rettigheder du har.
Vodskov Badminton Klub (herefter ”klubben” eller ”vi”) er ansvarlige for behandlingen og kan kontaktes i
tilfælde af spørgsmål på jbl-fb@aalborg.dk

Hvilke typer personoplysninger indsamler vi og hvorfor?
Vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med dit medlemskab hos Vodskov Badminton Klub.
Ved indmeldelse indsamler vi oplysning om dit navn, fødselsår, e-mail adresse samt mobilnummer.
Personoplysningerne indsamles for identificering af medlemmet, kontaktpunkt samt for identificering ved
indbetaling af kontingent.
Ved anvender ikke dine oplysninger til andet end det formål hvortil de er indsamlet.

Hvem får adgang til disse oplysninger?
Som udgangspunkt vil det kun være Formand, kasserer og Træner/holdleder som får adgang til
oplysningerne om dig.
Hvis det er et krav efter gældende lovgivning, skal vil udlevere oplysninger til andre, f.eks. offentlige
myndigheder.

Sletning
Dine personoplysninger er knyttet til dit medlemskab i Vodskov Badminton Klub. Derfor sletter vi dine
oplysninger når du ikke længere er medlem hos Vodskov Badminton Klub, eller når dine personoplysninger
ikke længere er nødvendige for vores behandling.

Dine rettigheder
Tilbagetrækning af samtykke: Ved indmeldelse i Vodskov Badminton Klub har du samtidig givet samtykke
til, at vi må behandle dine oplysninger. Du kan når som helst trække dette samtykke tilbage, hvilket du gør
ved at kontakte den dataansvarlige (se kontaktoplysning ovenfor).
Anmodning om indsigt: Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig.
Anmodning og berigtigelse eller sletning: Du kan også bede os berigtige urigtige oplysninger om dig eller
slette personoplysningerne helt. Vi vil så vidt muligt imødekomme en anmodning om sletning af

personoplysninger, men vi kan ikke gøre dette, såfremt der er tungtvejende grunde til ikke at slette disse,
f.eks. krav om, at vi skal opbevare oplysningerne til dokumentationsbrug.
For at udøve dine rettigheder kan du kontakte den dataansvarlige på ovenstående kontaktoplysninger.
Klage til tilsynsmyndigheden: Hvis du er uenig i måden, som vi behandler dine personoplysninger på, kan
du indsende en klage til Datatilsynet. Du kan finde nærmere information om din klageadgang på
Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

