
 

 

Privatlivspolitik for Dansk Arbejder Idrætsforbund – i forhold til tilmelding og deltagelse i kurser og 

aktiviteter. 

 

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i DAI behandler dine personoplysninger.  

 

DATAANSVARLIG 

I DAI er vi data ansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig. Vi er: 

Dansk Arbejder Idrætsforbund 

CVR-nummer: 17692712 

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

dai@dai-sport.dk 

4326 2384 

 

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER 

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål: 

Ved tilmelding til kurser og aktiviteter, benytter vi dine data til registrering på kurset eller aktiviteten, af hensyn 

til arrangør, kursusleder, instruktør m.v.  

 

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER  

Vi indsamler følgende oplysninger 

a) Almindelige personoplysninger:  

F.eks. Tilhørsforhold (forening, bosted, institution etc.), navn, adresse, emailadresse, og telefonnummer.  

 

BEHANDLINGSGRUNDLAG 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag: 

Data bliver ligeledes gemt, således at vi kan kontakte dig med yderligere informationer om kurset eller aktivite-

ten. 

 

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER  

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: 

Arrangør af kurset, pågældende DAI region (hvis nødvendigt), kursusleder, instruktør, turneringsleder, etc. 

 

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i op til 6 måneder efter kurset/aktiviteten. Evt. resultatlister gemmes og 

offentliggøres af hensyn til historik i forbundet. 

 

DINE RETTIGHEDER 

Du har følgende rettigheder: 

 Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. 

 Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine per-

sonoplysninger begrænset. (Dette kan dog betyde at du så ikke kan deltage på kurset eller i aktiviteten) 

 Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte 

markedsføring. 

 Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit 

samtykke til enhver tid. (Dette kan dog betyde at du så ikke kan deltage på kurset eller i aktiviteten) 

For at tilbagekalde dit samtykke kan du: Sende en mail til: dai@dai-sport.dk. 

 Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt 

og maskinlæsbart format.  

 Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

 

 

Sidst opdateret: 8. maj 2018 

Palle Thomsen, forbundssekretær 

 


