
______________________________________________________________________________________ 
 
 

Sønderborg Cykle Klub (SCK) 
 

Persondataforordningen 
 

Vores forpligtelse overfor dig og dit samtykke til os 
______________________________________________________________________________________ 

 
1. Målet er at opretholde din tillid og tiltro til at SCK behandler dine personlige oplysninger med omhu 

og iht. Persondataforordningen. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvilke personlige oplysninger SCK 
har om dig, og hvordan de anvendes. 

 
2. SCK opbevarer følgende, af dig oplyste personlige data i den periode hvor dit medlemskab er aktivt: 

a. Fulde navn 
b. Fødselsdato 
c. Privatadresse 
d. E-mail adresse  
e. Telefonnummer (mobil) 
f. Resultater  
g. Fotos og film til brug på hjemmeside og sociale medier (p.t. Facebook og Instagram) i både 

lukkede og åbne grupper samt til forskellige trykte brochurer o. lign. 
h. For ledere i klubben, tillige Børneattest 

 
3. Oplysningerne opbevares i et Excel regneark og anvendes af bestyrelsen, trænerne og medlemmerne 

imellem, til orientering, håndtering af medlemskontingent samt indkaldelser til generalforsamling, møder 
og arrangementer mm. i SCK. Hvor det er krævet af DCU, DIF, Sønderborg Kommune eller anden 
relevant myndighed overgives dine data til disse f.eks. til refusion, tilskud og antidpoing. 
Medlemsoplysninger udleveres ikke til andre 3. part af noget art uden forudgående accept fra 
medlemmet/medlemmerne. 

 
4. Ved ophør af medlemskab af SCK har du ret til at få slettet dine personlige data bortset fra resultater, 

fotos og film. Hvis ikke du anmoder om at få slettet dine data, vil SCK tidsubegrænset opbevare dine 
data for at kunne føre en historisk oversigt over SCK. 

 
5. Hvis SCK foretager større ændringer, informeres du herom og hvis det er nødvendigt, vil vi også 

bede om din accept af ændringerne 
 

6. Ønsker du at vide yderligere om hvilke data vi har opbevaret, eller få rettet eller slettet data, kan dette 
gøres ved at kontakte SCK’s formand via e-mail (p.t. Jesper Schack jesper@schack.dk)  

 

______________________________________________________________________________________ 
 
BEMÆRK: Ved indbetaling af dit kontingent er dette samtidig at betragte som dit samtykke til ovenstående. 
 

 
Du gøres ligeledes opmærksom på at du til enhver tid kan tilbagekalde dette samtykke, men at dette samtidig 
betyder en udmeldelse af SCK. 

 
P.b.v. 
Jesper Schack 


