
 
Privatlivspolitik for Ringe Gymnastikforenings vandgymnastikafdeling 
Senest ændret den 6 januar 2019  
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan 
vi behandler 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 oplysninger, når de ikke længere er 
nødvendige.  
 
Kontaktoplysning på den dataansvarlig.  
Kontaktperson: Kasserer Ingrid Lund Hansen 
Adresse: Kullerupvej13, 5853 Ørbæk  
Forenings CVR nr.: 16295272 
Tlf. nr.: 51415467 
Mail: Ingrid.lund.hansen@mail.dk 
 
Behandling af personoplysninger:  
Vi behandler almindelige personoplysninger:  
Navn:  
Adresse:  
Fødselsdato:  
Telefon nr.:  
Mail adresse:  
 
Foreningens formål med behandling af personoplysninger:  
Vi behandler personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.  
- Nødvendigheden for at opfylde kontakt til medlemmet.  

- Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.  

- Opfyldelse af lov krav, herunder folkeoplysningsloven.  
 
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser:  
Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer (DGI &DSU), sker der videregivelse af oplysninger om 
ledere og trænere, med deres samtykke, til disse, for at de kan modtage information og kursustilbud fra 
disse.  
 
Videregivelse af personoplysninger:  
Foreningen videregiver ikke personoplysninger til nogen firmaer til markedsføring.  
 
Opbevaring og sletning af personoplysninger:  
- Vi opbevarer alle personoplysninger på Kassererens PC, som er låst inde og beskyttet af password  
- Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde  
Kompromitteres kontakter vi hovedorganisation og drøfter anmeldelse til politi og datatilsyn.  
- Vores IT system har ikke automatisk slettefunktion, så vi gennemgår manuelt oplysninger hvert kvartal.  
- Vi sletter personoplysninger på medlemmer ved udmeldelse af foreningen.  
- Trænere og lederes personoplysninger slettes når deres virke er ophørt.  

- Medlemslisten ajour føres ved hver sæsonstart og personoplysningerne gemmes maks. 1 år. 
 
 



Medlemsrettigheder:  
Medlemmer har rettighed efter persondataforordningen, ret til at blive oplyst om behandling af data 
indsigt i egne oplysninger, retten til berigtigelse, retten til sletning, retten til begrænsning af behandling og 
retten til indsigelse.  
Medlemmet kan gøre brug af sine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at rette 
henvendelse til vores kontaktperson.  
Hvis man henvender sig med anmodning om at få rettet eller slettet sine personoplysninger, undersøger vi, 
om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringen hurtigst muligt.  
Man kan altid indgive en klage til datatilsynet.  
 
Revidering af privatpolitikken:  
Vi forbeholder os retten til at fortage 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. 


