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Ho Bugt Sejlklubs dataansvar 

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. 

Vi sikrer efter bedste evne, at de registrerede data til enhver tid er korrekte.  

Dataansvarlig 

For at sikre, at vi overholder vores dataansvar iht. persondataforordningen har 

vi udpeget en dataansvarlig. Den dataansvarlige fremgår af klubbens 

organisationsdiagram som kan findes på vores hjemmeside. Det er den 

dataansvarlige der sammen med bestyrelsen sikrer, at vi som klub lever op til 

vores privatpolitik og at vi kan dokumentere hvordan personoplysninger 

behandles. 

Hvis der sker et brud på vores privatpolitik i forhold til behandling af 

personoplysninger skal dette rapporteres til den dataansvarlige som iværksætter 

nødvendige tiltag efter samråd med bestyrelsen. 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger for medlemmer: 

• Almindelige personoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, 

telefonnummer, fødselsår evt. fødselsdato og e-mailadresse, 

• foto’s og lignende fra klubrelaterede arrangementer (stævner, sociale 

arrangementer, etc.), 

og følgende tillægsoplysninger om ledere og trænere:  

• andre oplysninger som kursus deltagelse, tillidsposter, andre hverv i relation 

til foreningen og 

• personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse er: CPR-

nummer og oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest 

hos politiet. 



Her indsamler vi oplysninger fra 

Normalt får vi oplysninger fra dig. I visse tilfælde kan vi dog få oplysninger fra 

andre kilder som: 

• Offentlige tilgængelige kilder som f.eks. aviser, tidsskrifter, hjemmesider, 

sociale medier 

• Idrætsorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og 

kursusdeltagelse 

• Offentlige myndigheder, f.eks. børneattester (samtykke kræves) 

Behandling af dine personoplysninger 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger vil denne behandling være 

motiveret af legitime interesser som: 

• Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse og videregivelse af 

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 situationsfoto’s eller filmoptagelser taget i foreningen, der afbilder en 

konkret aktivitet eller situation i foreningen 

• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Dansk Sejlunion i 

relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet 

• Da foreningen er medlem af Dansk Sejlunion sker der videregivelse af 

oplysninger om ledere og trænere, for at ledere og trænere kan modtage 

relevant information og aktivitets- og kursustilbud  

• Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år 

behandles oplysninger om forældrene 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit 

samtykke.   

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Opbevaring af personoplysninger sker primært i klubbens medlemskartotek. 

Adgangen er beskyttet med brugernavn og adgangskode. Kun personer som har 

et legitimt behov for disse data har adgang. 

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine medlemsoplysninger i 
op til 2 år efter kalenderåret for din udmeldelse, hvorefter de slettes. 

Vi opbevarer dog udvalgte oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere 

til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi. 

 



Dine rettigheder 

Efter persondataforordningen har du en række rettigheder om f.eks. indsigt i 

oplysninger om dig selv, om korrektion af forkerte oplysninger og om indsigelse 

vedrørende klubbens behandling af data.  

Kontakt den dataansvarlige for yderligere afklaring. 

Dokumentationskrav 

Klubbens dataansvarlige udarbejder en fortegnelse over de personoplysninger 

klubben opbevarer og hvorledes disse behandles. Denne fortegnelse opdateres 

på årlig basis. 

Revidering af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os 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 vores 

hjemmeside. 
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