Privatlivspolitik for Gymbattle ved Roskilde TeamGym
22. september 2019

Roskilde TeamGyms dataansvar i forbindelse med GymBattle
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
Roskilde TeamGym er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Formand Thomas Frandsen
Adresse: Kildegården 1, 4000 Roskilde
CVR: 32215483
Telefonnr.: 26202526
Mail: formanden@roskildeteamgym.dk
Website: www.gymbattle.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Oplysninger på tilmeldte gymnaster og eventuelt gymnasternes forældre, hvor disse er under 18 år, til
Gymbattle:
- Almindelige personoplysninger:
o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, telefonnummer, fødselsdato, emailadresse samt gymnastens gymnastikforening/klub.
Vi indsamler oplysninger fra dig selv.

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 (interesseafvejningsreglen), jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra
b.
• Behandling efter lovkrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.
Formålene:
1) Formål med behandling af oplysninger om tilmeldte gymnaster til GymBattle:
• Foreningens håndtering af tilmeldte gymnaster til GymBattle, herunder opkrævning af deltagergebyr
• Som led i GymBattle, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
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•
•
•

Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
Levering af varer og ydelser du har bestilt
Administration af din relation til GymBattle

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

Udøvelse af idrætsaktivitet i forbindelse med GymBattle, herunder udfærdigelse af konkurrenceprogram, herunder inddeling i pulje (alder), resultatlister og offentliggørelse af resultatliste med navn på
www.GymBattle.dk, GymBattles profil på henholdsvis Facebook og Instagram.
Opfyldelse af pligter forbundet med tilmeldte gymnaster til GymBattle, herunder opkrævning og betaling af
deltagergebyr m.v.
Brug af billeder, taget i forbindelse med GymBattle, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i forbindelse med GymBattle, til offentliggørelse på www.GymBattle.dk og GymBattles profil på henholdsvis Facebook
go Instagram.
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger også i en periode efter
GymBattle er afviklet det pågældende år.
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.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Tilmeldte gymnaster:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra tilmeldingen til GymBattle til efter afviklingen af GymBattle og
i overensstemmelse med følgende kriterier:
•

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i op til 5 år efter afviklingen af GymBattle det pågældende år, hvor du var tilmeldt konkurrencen.

Vi opbevarer dog oplysninger på tilmeldte gymnaster 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 indsigt i egne personoplysninger, som vi behandler om dig og en række yderligere oplysninger.

•

Retten til berigtigelse – du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv slettet.

•

Retten til sletning – Du har ret til under visse omstændigheder at få oplysninger om dig selv slettet.

•

Retten til begrænsning af behandling – I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

•

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).

•

Retten til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

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.

2 af 5

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet.

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.
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