
TSV-75’s Persondatapolitik 

Vi har i klubben TSV-75, stor fokus på databeskyttelse, datasikkerhed og fortrolighed, og vi tager sikkerhed 
og beskyttelse af personoplysninger meget alvorligt. Vi vil altid passe på dine personlige oplysninger, hvad 
enten det handler om medlemsregistrering, medlemsdataudtræk, offentliggørelse af billeder, og anden 
personfølsomme registreringer. 

Vi er dataansvarlige – hvordan kan vi kontaktes? 

Klubben TSV-75’s bestyrelse, og trænere er dataansvarlig. Har du spørgsmål til håndtering af 
personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os: 

Andreas Jung, Formand 
Emma V. L. Andersen, næstformand 
Peter Holm, kasserer 
Vicky L. R. Andersen, Medieansvarlig og træner 
Ingeborg Korsholm, Kontingentansvarlig 
Julius L. R. Andersen, træner 
Steen Jessen, træner 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger: 

Restgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger, fremgår af databeskyttelsesforordningen. 
Den 25. maj 2018 trådte en ny databeskyttelsesforordning (populært kaldet persondataforordningen på 
dansk og GDPR på engelsk) i kraft som dansk lov. Forordningen gælder foreninger, virksomheder og 
offentlige myndigheder. 
Formålet med forordningen er at beskytte EU-borgeres oplysninger og data mod uretmæssig brug og 
misbrug. Derudover er hensigten, at der skal være ens regler på området i alle EU-landene. Den nye 
forordning stiller en række krav til foreninger, organisationer, virksomheder og offentlige instanser, som 
gør brug af personoplysninger og persondata. 
 
Hvorfor skal vi bruge dine personoplysninger? 

Vi skal bruge dine personoplysninger, til at registrere dig som medlem af klubben. Vi gemmer kun de 
oplysninger du selv giver, og som er relevante for os. Vi ligger derfor inde med personfølsomme data, 
såsom cpr-nr., navn, adresse, e-mail, og telefonnr. Vi indhenter personoplysninger vedrørende 
straffedomme, og lovovertrædelser (børneattest), hvis du er træner. 

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til? 

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger. Der vil dog i nogen tilfælde være nødvendigt. 
Det kunne være f.eks., hvis du som medlem, skal registreres i Volleyball Danmarks regi, for at kunne spille 
med i turneringen. 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? 

Som udgangspunkt behandler og opbevarer vi ikke dine oplysninger længere end højst nødvendigt, som 
minimum den tid du er registreret som medlem, passivt medlem, træner, eller som en del af bestyrelsen i 
TSV-75. 

  



Sociale medier: 

Vi er til stede på en række sociale medier. De overordnede privatlivspolitikker for de sociale medier kan 
findes på deres respektive sider: Facebook, Instagram, og evt. Youtube. 
 
I det omfang, at vi videregiver oplysninger til anvendelse på de sociale medier via eksterne 
samarbejdspartnere, anvendes en databehandleraftale med samarbejdspartnerne. 

Når vi tager fotos og videoklip: 

Vi tager billeder, og sommetider video fra arrangementer og begivenheder. Disse billeder bruger vi til at 
synliggøre vores arrangementer og tilbud. Herunder kan vi bruge billeder i markedsføringsøjemed. Det vil 
sige i trykte brochurer, på hjemmesiden, og på de sociale medier. 

Offentliggørelse af billeder anses for en behandling af personoplysninger, hvor reglerne om databeskyttelse 
skal overholdes. Vurderingen af om der kan ske en behandling af personoplysninger i forbindelse med et 
billede varierer alt efter, om der er tale om et situationsbillede eller portrætfoto. 

Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det 
kan f.eks. være legende børn, eller i spil situationer, eller grupper af mennesker samlet til et arrangement. 

Portrætbilleder er billeder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer. Det kan f.eks. være 
et holdbillede, eller billeder taget til f.eks. fester o.lign. 

Situationsbilleder kan offentliggøres uden, at dem på billedet har givet lov til det. Det kræver derimod altid 
samtykke at offentliggøre portrætbilleder. I det omfang, vi tager portrætbilleder, beder vi derfor om 
samtykke til at offentliggøre dem. 

Besøgende på vores hjemmeside: 

Vi bruger cookies på hjemmesiden til at indsamle webstatistik. En cookie er en tekstfil, der sendes fra en 
server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies gør, at du mere 
effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke oplysninger om brugeradfærd på en 
måde, der kan kobles til enkeltpersoner. Du kan vælge at sige nej til cookies, men så vil hjemmesiden ikke 
fungere optimalt. 

Hvilke rettigheder har du? 
 
Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger om dig:  
 

- Indsigtsret - Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig. 
 

- Ret til berigtigelse - Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig.  
 

- Ret til sletning - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, 
oplysningerne ellers ville blive slettet på. Lovgivningen sætter dog grænser for, hvornår vi kan 
efterkomme et ønske om sletning af oplysninger.  

 
- Ret til begrænsning af behandlingen - Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine 

personoplysninger begrænset.  
 

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



Vil du gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan også læse mere om dine rettigheder samt 
dine muligheder for at klage på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk  
 
Opdatering af Privatlivspolitikken: 
 
Vi er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og 
databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i 
overensstemmelse med gældende principper og lovgivning.  
 
 

 

 


