Persondatapolitik
Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Helsingør Gymanstikforening - Kronborggymnasterne (”vi” eller ”os”)
behandler og sikrer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Helsingør Gymnastikforening – Kronborggymnasterne
ved. Formand
Søs Hougaard
Rosenvænget 4B
3000 Helsingør
CVR-nr. 29952868

2. Beskrivelse af behandlingen
Formål
Levering af ydelser
Levering af vores tjenester:
Personoplysninger anvendes til
at kontakte dig med henblik på
levering af gymnastik
undervisning og events, som du
har tilmeldt dig.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af
personoplysninger
Almindelige personoplysninger
F.eks.:



Levering af nyhedsbreve:
Personoplysninger anvendes til
at fremsende nyhedsbreve.



Levering af information
igennem sæson:
Personoplysninger anvendes til
at sende e-mails og eller SMS
igennem sæson, omkring det
tilmeldte hold og foreningens
andre aktiviteter












Navn
Efternavn
Adresse
Postnr. og by
Hjemmekommune
Mobil
Ekstra mobiltelefon
Fastnettelefon
Fødselsdato
Køn (mand/kvinde)
E-mail
Login-oplysninger

Følsomme oplysninger


CPR.nummer (kun trænere og
bestyrelse-medlemmer) til brug for
børneattest

Opbevaring
Vi vil opbevare
personoplysninger så længe det
er nødvendigt til de formål, der
er nævnt




I forbindelse med levering af
vores produkter og tjenester vil
vi opbevare dine
personoplysninger i op til 5 år
efter afslutning af kundeforhold
i henhold til bogføringsloven,
med mindre der er specielle
grunde til at opbevare
informationerne i en længere
periode.
Så længe et afgivet samtykke til
at modtage nyhedsbreve ikke er
trukket tilbage

3. Konsekvenser ved behandlingen
Når vi behandler personoplysninger om dig til brug for tilmelding til undervisning og events gør vi det pba. af dine
tidligere tilmeldinger og for at gøre vores kommunikation så relevant som muligt for dig.

4. Pligtmæssig information
Følgende oplysninger er obligatoriske:


Navn, Efternavn, Adresse, Postnr. og by, Hjemmekommune, Mobil, Fødselsdato, Køn, Email, loginoplysninger

5. Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder:







Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine
personoplysninger begrænset.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til
enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din
tilbagekaldelse af dit samtykke.
Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format.
Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev, dette gøres på din profil.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til
dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med
behandlingsaktiviteterne.
I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via denne hjemmeside og via email, hvis det er muligt. Den til
enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside kronborggymasterne

