Information fra Haslev Tennis Klub
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, klub, køn, adresse,
telefonnummer, fødselsdato og mailadresse.
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: CPR-nummer kun i forbindelse med
udbetaling af løn.
Oplysninger om ansatte: Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse, samt
CPR-nummer og bankoplysninger.
Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til
relevante idrætsorganisationer/klubber.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer,
som foreningen er medlem af eller samarbejder med.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, hvilken information der er tale om.
Almindelige personoplysninger opbevares i op til 3 år, eller så længe de er relevante.
Personfølsomme information slettes indenfor et år, medmindre der er andre krav, f.eks.
bogføringspligten, der umuliggør dette.
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe
de har historisk værdi.
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger
om dig:
Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til indsigelse
Vi sikrer, at det kun er relevante personer som har adgang til data.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende
dig til os. Send en mail til kontakt@haslev-tennisklub.dk
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine kontaktoplysninger,
undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt
som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Billeder og andre opslag
Med hensyn til offentliggørelse af billeder af medlemmer (spillere) anvender vi ikke portrætfoto uden
tilladelse. Billeder af spillere på banen og gruppebilleder kan slås op på opslagstavlen, på hjemmesiden
eller vores Face Book side uden tilladelse. Billederne bliver selvfølgelig redigeret, så uheldige billeder
frasorteres. Hvis du under ingen omstændigheder vil optræde på billeder i nogen som helst
sammenhæng, skal du give besked på kontakt@haslev-tennisklub.dk

I Haslev Tennisklubs lokaler på Themstrupvej og Røde Hus ophænges medlemslister med navn,
adresse og telefonnummer. I Røde Hus er der endvidere opstillet vildtkamera, så eventuelt ikke
betalende spillere kan kontaktes vedr. medlemskab. Billederne tilgår kun bestyrelsen og slettes efter
brug.
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