Privatlivspolitik for Herlev Idrætsforenings Tennisafdeling (Herlev Tennisklub)
Herlev Tennisklub behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til
bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Det vil sige, at vi kun behandler personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Dataansvarlig
Den dataansvarlige for Herlev Tennisklub er formanden, som kan kontaktes på
klubbens officielle adresse:
Kontaktperson: Formand Bente Christensen
Herlev Tennisklub
Adresse: Ettehavevej 6, 2730 Herlev
Telefonnr.: 29276143 (Bente)
Mail: bentetom@privat.dk
Website: www.herlevtennis.dk
Behandling af personoplysninger
Vi indsamler, opbevarer og behandler følgende personoplysninger for medlemmer:
• Almindelige registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse,
indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, bankkontonummer, eventuelt turneringsdeltagelse, eventuelt tillidsposter i foreningen.
Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.
For ansatte indsamles, opbevares og anvendes herudover oplysninger i forhold til
lønudbetaling, skatteopkrævning, herunder cpr.nr. og kontooplysninger.
For personer, som arbejder med børn under 15 år indsamles, opbevares og anvendes
herudover oplysninger om børneattester, herunder cpr.nr.
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I forbindelse med adgang til klubhuset indsamles, opbevares og anvendes oplysninger om personer, der har nøgle.
I forbindelse med bookning af baner indsamles, opbevares og anvendes oplysninger
om medlemsnummer samt log over bookede baner.
I forbindelse med deltagelse i aktiviteter, f.eks. træning, turneringer og sociale arrangementer indsamler og anvender Herlev Tennisklub oplysninger om deltagergebyr og
aktivitetsoplysninger, f.eks. spilletidspunkter og resultater.
På Herlev Tennisklubs hjemmeside indsamles der ikke personhenførbare data, men
kun anonyme besøgsstatistikker.
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
· Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling
af løn
· Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner,
turneringsdeltagelse og kursusdeltagelse.
Billeder
Herlev Tennisklub indsamler, opbevarer og anvender billeder, der er taget i forbindelse med tennisklubbens aktiviteter under hensyn til de ophavsretslige regler. De udendørs og indendørs tennisbaner er offentligt område, hvilket betyder, at alle kan tage
billeder på udendørsarealerne samt i klublokalet, men ikke i omklædningsrummene.
Herlev Tennisklub følger DIF's anvisninger vedr. offentliggørelse af billeder:
"Nogle billeder må offentliggøres på foreningens hjemmeside, andre må ikke. Almindelige situationsbilleder fra idrætsaktiviteterne og fra foreningens sociale liv
kan som udgangspunkt frit lægges på hjemmesiden. Også selv om de enkelte personer kan genkendes. Men hvis et situationsbillede kan udstille eller krænke en
person, kræver offentliggørelsen samtykke. Det kan f.eks. være tilfældet med billeder fra en klubfest, hvor to personer kysser hinanden. I nogle idrætsgrene skal I
være tilbageholdende med og måske helt undgå at offentliggøre billeder af børn."
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Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
De personhenførbare oplysninger opbevares i Herlev Tennisklubs administrative system, der leveres og hostes af Globusdata. Medlemmerne har adgang til egne data.
Relevante personer i tennisklubbens bestyrelse, trænere og holdkaptajner har adgang
til alle medlemmers data. Dog er det kun klubbens formand, kasserer og de generalforsamlingsvalgte revisorer, der har adgang til cpr. numre og kontonumre.
Kontaktoplysinger på frivillige ledere, trænere m.fl., samt billeder er offentligt tilgængelige på klubbens hjemmeside og Facebookside.
Medlemmernes kontaktoplysninger og oplysninger om banebookninger er tilgængelige for medlemmerne i banebookingsystemet efter login.
Der er indgået en databehandleraftale med Globus Data.
Videregivelse af personhenførebare data
I forbindelse med adgang og bookning af baner til Skinderskovhallen videregiver
Herlev Tennisklub kontaktoplysninger om medlemmerne til Herlev Kommune. Herlev Kommune indsamler, opbevarer og anvender disse oplysninger og fører en log
over adgangen til tennishallen.
I forbindelse med deltagelse i f.eks. turneringer og kurser, videregives kontaktoplysninger til arrangørerne.
I forbindelse med ansøgning om deltagelse i eller tilskud til f.eks. kurser, videregives
kontaktoplysninger til eksempelvis kursusudbyder.
Herlev Tennisklub indhenter lovpligtige børneattester på personer, der arbejder med
børn under 15 år.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
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Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt
grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan
til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af,
om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke,
indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale
medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder.
Som medlem eller ulønnet leder/træner vil vi opbevare dine personoplysninger i en
maksimal periode på tre kalenderår regnet fra udløbet af medlemskabet eller fra datoen for dit ophør som ulønnet leder/træner.
Som lønnet leder/træner vil vi opbevare dine personoplysninger i en periode på fem
kalenderår regnet fra ophøret af dit virke i overensstemmelse med de bogføringsmæssige kriterier for opbevaring af f.eks. lønbilag.
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere 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, herunder retten til at blive oplyst om behandlingen af data,
retten til indsigt i egne personoplysninger, retten til berigtigelse/sletning/begrænsning
af data.
Medlemmer kan selv logge ind i banebookingsystemet og se eller ændre sine persondata og banebookninger.
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Hvad angår klubbens oplysninger om dig kan du altid henvende dig til klubben på
ovennævnte kontaktoplysninger, så undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og
gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Vi bemærker, at billeder, der er taget på offentlige områder, ikke kan kræves slettet.
Billeder, hvor der er givet samtykke til anvendelse til et bestemt formål, kan ikke
kræves slettet, men må ikke anvendes til andre formål.
Historiske data har medlemmerne ikke ret til at få slettet. Det drejer sig f.eks. turneringsresultater, tildeling af pokaler og hverv i klubben. Historiske data vil kun gemmes med begrænsede personhenførebare data, f.eks. navn, årstal, række, resultat og
billede.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til
anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores
hjemmeside.

Herlev Idrætsforenings Tennisafdeling (Herlev Tennisklub) har vedtaget
denne Privatlivspolitik for idrætsforeninger på basis af skabelon udarbejdet af
Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.
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