PRIVATLIVSPOLITIK FOR FLADSÅ TENNIS
Behandling af dine personoplysninger
I forbindelse med dit medlemskab i Fladså Tennis behandler vi nogle oplysninger om
dig. I forbindelse med databeskyttelsesforordningen skal vi oplyse, hvordan vi
behandler dine data, og det kan du læse nærmere om nedenfor.

1. Dataansvarlig
Bestyrelsen for Fladså Tennis er dataansvarlig, og bestyrelsen har bemyndiget
kasserer Jens B. Hansen til at administrere ordningen i det daglige. Han kan altid
kontaktes hvis du ønsker yderligere oplysninger.

3. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Administration af dit medlemskab, f.eks. opkrævning og betaling af kontingent.
- Håndtering af turneringsadministration, herunder planlægning og afvikling af kampe.
- Orientering om aktiviteter i klubben eksempelvis i nyhedsbreve og klubblad,
afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter.
- Brug af situationsbilleder taget i og omkring tennisbanerne både i dagligdagen og
under turneringer/aktiviteter og offentliggørelse på websites og sociale medier.
- Brug af portrætbilleder taget i og omkring tennisbanen både i dagligdagen og under
turneringer/aktiviteter og offentliggørelse på websites, sociale medier og i app’s. Dog
kun såfremt du har givet os dit samtykke hertil.
- Hvis du indtræder i klubbestyrelsen, eller i et udvalg vil dine kontaktinformationer i
form af navn, e-mail, telefon [og billede – hvis samtykke] blive delt med klubbens
medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre
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steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte
dig.
- Hvis du er frivillig og/eller ansat i Fladså Tennis behandler vi dine personoplysninger
med hensyn til personale-, løn- og honoraradministration. Dine kontaktinformationer
i form af navn, e-mail, telefon vil kunne deles med klubbens medlemmer på
hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det
er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig.
4. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
1) Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne
opfylde den aftale, der er mellem dig og klubben om dit medlemskab.
2) Interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De
legitime interesser, der begrunder behandlingen, er udøvelse af den idrætsaktivitet
(tennis), som du selv har ønsket at deltage i og som er nærmere beskrevet under
formålet ovenfor.
3) Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af
børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1.

5. Kategorier af personoplysninger
Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form
af navn, køn, adresse, indmeldelsesår, telefonnummer, fødselsår, e-mailadresse samt
tennisrelevante oplysninger som eventuelle tidligere klubber, spillercertifikater og
lignende.
Ved personale/HR/honoraradministration indhentes tillige dit bank- kontonummer.
For det tilfælde, at du deltager i en klubs arbejde som frivillig, og i den forbindelse har
med unge at gøre, er klubben forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant
tilfælde behandles også dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom
at den modtagne børneattest behandles.
Ved kommercielt samtykke, behandler vi de oplysninger, du selv har afgivet.
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6. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
- Politiet - når vi indhenter børneattester.
- Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT for løn/honorar, og gavemodtagelse.
- Næstved kommune hvis krav herom i forbindelse med modtagelse af
medlemstilskud.
-DGI og DIF dog uden mulighed for personhenførbarhed (aldersstatistik).
7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Personoplysningerne der behandles af Tennisklubben indhentes alene hos dig og/eller
hos den forælder/værge, som har meldt dig ind i klubben.
Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger foreningen har registreret om dig samt få
berigtiget eller opdateret dine oplysningerne ved at skrive til jenskarenl@gmail.com
ved kasserer Jens B. Hansen.
Af bilagene 1 og 2 til denne privatlivspolitik fremgår mere detaljerede oplysninger om
behandlingen af personoplysninger vedr. henholdsvis medlemmer og trænere.

8. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.

9. Revidering af privatlivspolitikken
Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi
behandler dine persondata på. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være
tilgængelig på tennisfladsaa.dk

Vedtaget af bestyrelsen for Fladså Tennis den 31. januar 2019.
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