Silkeborg Roklub – Privatlivspolitik 8.5.2018
Som forening har vi indhentet nogle oplysninger om dig. Derfor har vi som forening vedtaget denne
privatlivspolitik, hvor du kan læse, hvilke oplysninger vi har, hvorfor vi har dem, og hvordan vi
behandler dem.
Klubben er dataansvarlig, og vi sikrer, at klubbens databehandling opfylder lovgivningens krav.
Privatlivspolitikken sikrer en fair og gennemsigtig behandling, hvor klubbens saglige behov for at
behandle dine oplysninger afvejes over for din interesse i at beskytte dine data.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte
formål og ud fra berettigede 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 at opbevare.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Klubbens dataansvarlige er Dorrit Sidenius, tlf. 2968 3585, mail: formand@silkeborg-roklub.dk
Behandling af dataoplysninger
Klubben behandler
1. Medlemsoplysninger: Almindelige registrerings- og kontaktoplysninger såsom navn,
adresse, telefonnummer og mailadresse.
2. Oplysninger om deltagere i klubbens arrangementer: Almindelige registrerings- og
kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.
3. Personoplysninger, der er underlagt særlig beskyttelse: Børneattester.
Eksterne databehandlere
Klubben benytter eksterne databehandlere, der håndterer bl.a. personoplysninger på hjemmesidens
medlemsdel og rokortet. Det er kun almindelige registrerings- og kontaktoplysninger, der
videregives til klubbens databehandlere. Børneattester makuleres, når vi har konstateret, at de er
uden bemærkninger. Børneattesterne behandles således ikke elektronisk.
På hjemmesidens medlemsdel kan du se en medlemsliste med telefonnumre og mailadresser. Du
kan under Privatlivsindstillinger fravælge de oplysninger, du ikke ønsker eksponeret.
Rokortet opererer vores roaktiviteter. På rokortet kan du se dine og klubbens andre medlemmers
telefonnumre og roaktiviteter, men ikke mailadresser.
Hvor får vi oplysningerne fra?
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I særlige tilfælde kan vi få oplysninger fra offentlig
myndigheder.
Klubbens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Klubbens
formål er
 Medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 Administration af din relation til klubben
 Planlægning, gennemførelse og opfølgning af dine aktiviteter i klubben
 Levering af varer, du har bestilt gennem klubben
 Trænerhåndtering i det tilfælde, at du er træner uden selv at være medlem af klubben
 Administration af klubbens eksterne relationer
 Opfyldelse af eventuelle krav fra offentlig myndigheder eller lovkrav
 Indhentelse af børneattester

Klubben håndterer personoplysninger i disse tilfælde
 Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
 Opfyldelse af dine medlemsforpligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent
 Dine roaktiviteter
 Din deltagelse i sociale aktiviteter i klubben
 Optagelse af situationsbilleder under klubaktiviteter
 Videregivelse af dine oplysninger til landsforbundet og virksomheder bag klubbens
dataværktøjer, såsom hjemmesiden og rokortet
 Træneraktiviteter
 Arrangementer i klubben for medlemmer og andre roere
 Bevaring af oplysninger af historisk værdi eller til brug for statistik
 Almindelige registrerings- og kontaktoplysninger på forældre, når deres børn eller unge
under 18 år er medlemmer af klubben. Det sker af hensyn til kontaktmuligheder
Når klubben håndterer personoplysninger i disse tilfælde, vil behandlingen udelukkende være
motiveret af legitime interesser i forbindelse med din eller andres deltagelse i klubaktiviteter.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Efter din udmeldelse af klubben opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger fortsat i en
periode af praktiske og administrative hensyn.
Er du medlem, vil vi opbevare dine personoplysninger i en periode på 3 år fra medlemskabets
ophør.
Er du træner uden selv at være medlem af klubben, vil vi opbevare dine personoplysninger i 1 år
efter ophøret af dit virke for klubben.
Børneattester fjernes, når dit hverv i forhold til medlemmer under 15 år ophører.
Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med dine roaktiviteter kan der ske videregivelse af oplysninger om din deltagelse og
dine resultater til relevante idrætsorganisationer. Der videregives endvidere oplysninger om trænere
og ledere i det omfang det er relevant.
Endvidere har klubbens eksterne databehandlere adgang til dine data.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
Dine rettigheder
Du har en række rettigheder efter persondataforordningen, når klubben behandler dine data:
 Retten til at blive oplyst om, at klubben behandler dine dataansvar
 Retten til indsigt i egne persondataoplysninger
 Retten til berigtigelse af ukorrekte oplysningerne
 Retten til sletning, hvilket dog kan betyde ophør af medlemskab
 Retten til begrænsning af behandling, hvilket også kan betyde ophør af medlemskab
 Retten til dataportabilitet - altså udlevering af data i et almindeligt anvendt format
 Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder indsigelse mod vores behandling, ved at henvende
dig til vores dataansvarlige. Du finder kontaktoplysninger på den dataansvarlige ovenfor.

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet data, undersøger vi, om
betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller rettelser hurtigt muligt. Vi oplyser
dig endvidere, hvis sletning får konsekvens for dit medlemskab.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Samtykke
Normalt vil vores behandling af dine personoplysninger hvile på et lovligt grundlag uden dit
samtykke.
Vores eksterne databehandler af hjemmesidens medlemsoplysninger har imidlertid valgt, at dit
samtykke skal foreligge, for at du kan benytte hjemmesidens medlemsdel. Det betyder, at du ikke
kan være medlem, medmindre du giver dit samtykke. Baggrunden for denne model er, at den sikrer,
at du kender til klubbens privatlivspolitik og har accepteret klubbens og den eksterne
databehandlers håndtering af dine oplysninger.
Du vil på hjemmesiden og ved mail fra Memberlink blive opfordret til at læse klubbens
personlivspolitik, hvorefter du kan afgive din accept. Kommer du ikke på klubbens hjemmeside, vil
klubbens dataansvarlige oplyse dig om klubbens privatlivspolitik og indhente dit samtykke på papir.
Indtil du har samtykket i klubbens privatlivspolitik, vil dine data ikke blive vist på hjemmesidens
medlemsfortegnelse. Nægter du at acceptere politikken, kan det få den konsekvens, at du ikke
længere kan være medlem.
Klubbens unge medlemmer kan, fra de er 15 år, selv afgive samtykke, mens vi indhenter samtykke
for yngre medlemmer hos deres forældre.
Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved
ændringer vil datoen øverst blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være
tilgængelig på klubbens hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du få meddelelse.

