
Tennisudvalgets datapolitik: 
 
 
 
Når man deltager i Region Hovedstadens tennisturneringer, registrerer tennisudvalget oplysninger 
på de deltagende spillere og eventuelt klubformænd, som vi derfor indsamler oplysninger om, ved 
tilmelding til en turnering, og behandler i fortrolighed. 
 
Ved tilmelding til en turnering skal deltagerne derfor ved hver tilmelding acceptere udvalgets brug 
af oplysninger, jfr. tilmeldingsformularen, ved at krydse af i rubrikken accept til tennisudvalget om 
benyttelse af klub, navn, telefonnummer og email-adresse. 
 
Vi opbevarer disse oplysninger, så vi kan komme i kontakt med deltagerne ved  
offentliggørelse af program, og eventuelle ændringer.  
 
Oplysningerne bliver kun brugt imens en given turnering er i gang og slettes hurtigst muligt 
derefter. 
 
Nedenstående er dataansvarlig for en fortrolig behandling af de oplysninger som vi modtager fra 
foreningerne: 
 
 

DAIs Tennisudvalg i Region Hovedstaden 
Bestyrelsesmedlem Lene Baltzer Petri 

IT-ansvarlig Lars Bjerring Husby 
 
 
 
Vi bruger dine oplysninger til følgende opgaver: 
 

 Registrering af forening og kontaktperson 
 Turneringsadministration 
 Udsendelse af opkrævninger 
 Navn, email-adresse og mobilnummer til brug for kontakt i forbindelse med turneringer 

 
 
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 en modstander har 
brug for at kontakte dig i forbindelse med en kamp. 
 
Hvor længe opbevarer vi dine og klubbens oplysninger: 
 



Vi opbevarer oplysninger om klub incl. kontaktperson så længe klubben er medlem af DAI. 
Vi opbevarer oplysninger om navn, mobilnummer og emailadresse på spillere, så længe en given 
turnering er i gang, og sletter hurtigst muligt derefter. 
 
 
 
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  
 
 
 


