Esbjerg CITY Taekwondo Klub – Persondataforordning (GDPR)

Esbjerg City Taekwondo Klubs 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.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Esbjerg City Taekwondo Klub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:







Kontaktperson: Bestyrelsen i ECTK
Adresse: Kongensgade 120 - 6700 Esbjerg
CVR: 206997806
Telefonnr.: 75134813
Mail: esbjergcity120@gmail.com
Website: https://www.esbjergcity-tkd.dk

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
 Foreningens
berettigede
(legitime)
interesser
(interesseafvejningsreglen)
 At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 Behandling efter lovkrav
 Behandling med samtykke

i

at

behandle

dine

oplysninger

Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning,
gennemførelse og opfølgning
 Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 Levering af varer og ydelser du har bestilt
 Administration af din relation til os
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2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
 Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 Opfyldelse af lovkrav
 Administration af din relation til os
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne
behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:





Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til DTAF
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en
periode efter din udmeldelse af foreningen

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.
Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine
personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det
tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand
til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores
udgangspunkt er 18 år.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og
med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke, fx via Facebook.
Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med arrangementer sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til stævne
arrangører mm. Derudover oplyses alder til Esbjerg Kommune og DIF/DGI medlemstal.
Opbevaring og sletning ad dine personoplysninger
Hvis man stopper i klubben bliver ens data slettet med det samme, både elektronisk og i papirform.
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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 indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig
til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger,
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.
Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Esbjerg City Taekwondo Klub
Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en idrætsforening i medfør af
persondataforordningen. Idrætsforeninger er omfattet af pligten i fuldt omfang, hvorfor der skal føres
fortegnelse over almindelige personoplysninger såvel som personoplysninger tillagt en højere grad af
beskyttelse (følsomme oplysninger, oplysninger om strafbare forhold og CPR-nummer), jf. Vejledning til
idrætsforeninger om behandling af personoplysninger, udgivet af DIF og DGI.
Skemaet udfyldes og ajourføres løbende af Esbjerg City Taekwondo Klub.
Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i:
Esbjerg City Taekwondo Klub
Kongensgade 120 - 6700 Esbjerg
Data for seneste ajourføring af dokumentet: 25/3 2019

1. Hvem har ansvaret Følgende bestyrelsesmedlemmer:
for databeskyttelse i
- Bestyrelsen i Esbjerg City Taekwondo Klub
foreningen?
2. Hvad er formålene
med behandlingen?

-

-
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Varetagelse af medlemsforhold og trænere og lederes forhold,
herunder aktivitetsudøvelse, kommunikation, medlemsmøder,
generalforsamlinger og kontingentopkrævning
Administration af foreningens eksterne relationer, herunder
indberetning til kommunen efter folkeoplysningsloven samt
indberetning ved turneringsadministration til idrætsorganisationer
Indhentelse af børneattester.
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3. Hvilke
personoplysninger
behandler vi?

Almindelige personoplysninger:
- Navn
- Mailadresse
- Telefon
- Adresse
- Fødselsdag
Klubben behandler ikke oplysninger der er tillagt en højere grad af
beskyttelse.

4. Hvem behandler vi
oplysninger om?

5. Hvem videregives
oplysningerne til?

6. Hvornår sletter vi
personoplysninger i
foreningen?
7. Hvordan opbevarer
vi
personoplysninger i
foreningen?

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:
- Medlemmer
- Bestyrelsen
- Trænere
- Passive medlemmer
- Forældre/pårørende
- Almindelige personoplysninger om medlemmer, ledere og trænere
videregives til DTAF og specialforbund under DIF
- I klubben bruges styresystemet Klubmodul, hvor alle vores
oplysninger på medlemmer osv. ligger. Klubmoduls privatlivspolitik
kan ses via dette link: www.klubmodul.dk/cms/gdpr.aspx
- Stævne arrangører
- Vi sletter personoplysninger ved udmeldelse

8. Hvad skal vi gøre,
hvis der sker et
brud på
persondatasikkerhe
den?

-

Vi opbevarer alle personoplysninger via Klubmodul. Kun bestyrelsen
har adgang til personfølsomme data. Mens alle trænere kan finde
almindeligt persondata på alle medlemmer.

-

Læs mere om Klubmoduls persondataforordning her:
http://www.klubmodul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageI
D=51
Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket
eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi vores
hovedorganisation og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og til
Datatilsynet.

-

-
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Vi dokumenterer alle brud på følgende måde: Vi logger alle
uregelmæssigheder.
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Billeder på klubbens hjemmeside og sociale medier
Vi skal alle sammen udvise forsigtighed ved at poste billeder af frivillige, medlemmer, brugere, pårørende og særligt af børn - på nettet. Når I offentliggør situationsbilleder uden samtykke, skal billedet være
harmløst. Det vil sige, at den eller de personer, der er afbilledet ikke må føle sig udstillet, udnyttet eller
krænket.
Om der er tale om et situationsbillede vil altid være op til en vurdering. Det gælder også spørgsmålet om,
hvorvidt et billede er harmløst. Husk, at medlemmer, frivillige, brugere og andre kan have forskellige
definitioner af, hvad der er harmløst.
Hvis formålet med at offentliggøre et billede er at vise en aktivitet eller en situation, kan I - i nogle tilfælde gøre det uden at indhente samtykke.
Hvis nogen på noget tidspunkt ønsker billeder fjernet fra FaceBook og hjemmesiden, skal I skrive til
klubbens Webmaster, og billederne vil straks blive fjernet.
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 websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
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