Privatlivspolitik
Privatlivspolitik for Amager Karate
Senest ændret 08.09.2019
Amager Karates 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
Amager Karate er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med
lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Amager Karate
Fuglebækvej 3A, 1. sal
2770 Kastrup
CVR: 33189508
Telefon: +45 42609904
Mail: info@amagerkarate.dk
Website: www.amagerkarate.dk
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
Navn
Adresse
Indmeldelsesdato
Telefonnummer
Fødselsdato
Mailadresse
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
CPR-nummer
Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest
Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig eller forældre/værge.

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 i at behandle dine oplysninger




At det er nødvendigt for at opfylde en instruktøraftale med dig
Behandling efter lovkrav
Behandling med samtykke

Formålene:







Formål med behandling af medlemsoplysninger:
Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
Som led i foreningens 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

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger vil denne behandling udelukkende være motiveret af
berettigede (legitime) interesser som:









Udøvelse af karate, herunder stævnedeltagelse m.v.
Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til
generalforsamling
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
Afholdelse af sociale og sportslige arrangementer/aktiviteter
Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund f.eks Dansk Karate
Forbund, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med arrangementer/aktiviteter
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i
en periode efter din udmeldelse af klubben
Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om
forældrene
Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med b.la stævner, sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante
organisationer som f.eks Dansk Karate Forbund. Der sker videregivelse af oplysninger om medlemmer,
instruktører og coaches i relevant omfang til de organisationer, som klubben er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine
personoplysninger som medlem af klubben eller som ulønnet instruktør/coach
Medlemmer:
Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med
følgende kriterier:


Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5
år efter din udmeldelse af klubben.

Ulønnede instruktør/coaches:
Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med
følgende kriterier:


Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5
år efter din udtrædelse af klubben.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, instruktører og coaches til statistik og lignende, så
længe de har historisk værdi.
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.
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.

Fototilladelse
Et billede eller en video siger ofte mere end tusind ord. En gammel kendt sætning.
Hos Amager Karate tager vi ofte billeder og videoer. Det kan være i dojo’en, til stævner, på camps eller noget helt
trejde. Vi vil gerne vise omverden, hvad vi går og laver. Det gør vi blandt andet fordi karate er en fantastisk sport og vi
ønsker at endnu flere børn, unge og voksne lærer os og vores klub at kende.
Derfor vil vi bede dig om tilladelse til at tage og bruge billeder eller video af dit barn/dig.
Materialet vil blive brugt til at illustrere Amager Karaste’s aktiviteter generelt, forbedre den enkelte udøvers
præstation eller ved f.eks stævner hvor der ofte bliver brugt streaming.
Inden du giver os dit samtykke, skal vi fortælle dig, hvad vi bruger oplysningerne og billederne/videoerne til.
Vi beder om lov til at gemme følgende oplysninger:
 Kontaktoplysninger (navn, telefonnummer, e-mail, fødselsdato)
 Billede/video-materiale
Amager Karate offentliggør ikke kontaktoplysninger på dit barn ud over evt. navn.
Hvad skal billeder og video bruges til?
Med dit samtykke til billeder og video, har Amager Karate lov til at bruge billeder og videomaterialer på alle
nedenstående platforme og i klubben – både eksternt og internt:
 Klubbens hjemmeside
 I publikationer, præsentationer og rapporter (flyers, håndbøger, plakater mm.)
 Markedsføring og nyhedsbreve
 Af tredjepart af bl.a. presse - f.eks. som illustration til artikler i aviser, dagblade eller lignende
 På klubbens sociale medier (Facebook mm)
Vi gør opmærksom på at de sociale medier (Facebook, YouTube mm.) ikke hører ind under denne fototilladelse, og at
klubben ikke kan sikre at materiale kan fjernes herfra.
Du kan til enhver tid trække tilladelsen tilbage og få slettet billeder og videooptagelser. Det gør du ved at skrive til
klubben. Mailadresse findes på klubbens hjemmeside.
Vi opbevarer dit samtykke i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter når de ikke længere er
nødvendige.

