Rønnegade 9, 1.sal
DK - 2100 København Ø
Telefon 39 29 59 10
E-mail.: regionsformandkbh@dai-sport.dk

Krolf udvalgets data politik:
Som deltagende klub i Region Hovedstadens krolfturnering, må krolfudvalget nødvendigvis have
oplysninger på klubbens kontaktpersoner og spillere, som vi derfor indsamler oplysninger om, og
behandler i fortrolighed.
Ved tilmelding til den årlige turnering skal klubbens medlem af krolf udvalget derfor på klubbens
vegne hvert år acceptere udvalgets brug af jeres oplysninger.
Vi må nødvendigvis have disse oplysninger, så vi kan komme i kontakt med klubbernes
repræsentanter, og for at kunne lave mødeindkaldelser, stævneresultater og rangliste.
Oplysningerne bliver kun brugt til internt brug i Region Hovedstaden.
Nedenstående er dataansvarlig for en fortrolig behandling af de oplysninger som vi modtager fra
foreningerne:

D.A.I.´s krolfudvalg i Region Hovedstaden
v/
Udvalgsformand:
Flemming Birkemosegaard
Sekretær:
Per Kyhn

Vi bruger person oplysninger om klub kontakt personer til følgende opgaver:







Registrering af klubben
Daglig turnerings administration
Registrering i vort eget E-mail system
Udsendelse af opkrævninger
Mødeindkaldelser og udsendelse af mødereferater
Navn, E-mail adresse, billede og mobil nr. på hjemmesiden dai-hovedstaden.dk.

Vi bruger person oplysninger om spillere til følgende opgaver:


Navn og klubnavn på stævneresultater og rangliste på vor hjemmeside.

Side 1 af 2

Side 2 af 2

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

