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Fodbold udvalgs data politik: 
 
 
 
Som deltagende forening i Region Hovedstadens fodboldturnering, må fodboldudvalget nødvendigvis 
have oplysninger på foreningens kontaktperson og kasserer, som vi derfor indsamler oplysninger om, 
ved tilmelding til en turnering, og behandler i fortrolighed. 
 
Ved tilmelding til en turnering skal du og foreningens kasserer derfor hver eneste gang acceptere 
udvalgets brug af jeres oplysninger, j.v.f. tilmeldingsskemaet, ved at krydse af i rubrikken accept til 
fodboldudvalget om benyttelse af mit navn, adresse, telefon nr., og E-mail adresse. 
 
Vi må nødvendigvis have disse oplysninger, så vi kan komme i kontakt med dig og din klub, i 
forbindelse med et acceptabelt oplysnings niveau for afvikling af vor fodboldturnering turnering.  
 
Oplysningerne bliver kun brugt til internt brug i Region Hovedstaden, samt i vort elektroniske 
idrætssystem. 
 
Nedenstående er dataansvarlig for en fortrolig behandling af de oplysninger som vi modtager fra 
foreningerne: 
 
 

D.A.I.´s fodboldudvalg i Region Hovedstaden 
v/ 

Udvalgsformanden:  Jan F. Ludvigsen 
Turneringsleder: Carsten Hede Rømer 

 
 
 
Vi bruger dine oplysninger til følgende opgaver: 
 

 Registrering af foreningen 
 Daglig turnerings administration 
 Registrering i vort eget E-mail system 
 Udsendelse af opkrævninger 
 Navn, E-mail adresse og mobil nr. på vor hjemmeside og i vor App. 
 I vor App opføres endvidere hver eneste kamps dommers navn. 

 
 
Licenssystemet: 
 
Som bekendt skal alle spillere der deltager i en fodboldkamp i vor turnering have licens, hvilket 
foretages på nettet med et kodeord som kun klubben selv råder over. 
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Fodboldudvalget opbevarer derfor oplysninger i vort system på hver enkelt deltagerberettiget spiller i 
klubben, med spillerens navn og fødsels dato, og kun dette. Det er derfor op til klubben selv, at 
indhente den enkelte spillers accept på videregivelse til os af disse oplysninger. 
 
Oplysningerne slettes så snart klubben anmoder os om, at slette den enkelte spiller fra deres licens 
liste, eller selv gør det gennem eget password. 
 
Videregivelse af oplysninger: 
 
Vi videregiver ikke dine og klubbens oplysninger til andre parter, med mindre det er strengt 
nødvendigt til offentlige myndigheder, eller vort hovedforbund Danmarks Idrætsforbund. 
 
Hvor længe opbevarer vi dine og klubbens oplysninger: 
 
Vi opbevarer oplysningerne så længe klubben er aktiv hos os, og melder en klub sig ud af vor 
turnering, opbevarer vi kun data så længe klubben stadig har fordringer eller udestående med os. 
 
 
Rettigheder og adgang til klage: 
 
Du og klubben har efter data beskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vor 
behandling af dine oplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 
 
Klage til Datasystemet: 
 
Du har ret til og indgive en klage til Datasystemet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler 
dine personoplysninger på.  
 
Du finder Datasystemets kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk  
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