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Privatlivspolitik i 
Studsgård gymnastisk- og idrætsforening 

Studsgård Gymnastik- Og Idrætsforening 

Hagelskærvej 6, 7400 Herning 

CVR-nr.: 91185857 

 

Forord:  
I Studsgård gymnastik- og idrætsforening (SGIF) behandler vi personoplysninger og har vedtaget denne 

privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan dine oplysninger bliver behandlet. Grundlæggende 

behandler vi kun de oplysninger vi har interesse i og som kan bruges til et relevant formål. Alle oplysninger 

bliver slettet så snart de ikke er aktuelle mere. Det er kun bestyrelse, udvalg og nogle trænere der har 

adgang til de personoplysninger vi gemmer. 

Dataansvarlig: 
SGIF er selv dataansvarlige og sørger for at behandlingen stemmer overens med lovgivningen.  

Kontaktoplysninger på ansvarlig er opført i dokumentet ”Fortegnelse over databehandling i 

Studsgård gymnastisk- og idrætsforening” og kan i øvrigt oplyses ved henvendelse til SGIF´s bestyrelse. 

Behandling af personoplysninger: 
Medlemsoplysninger: 

- Navn og efternavn 

- Køn 

- Land 

- Adresse 

- Telefonnummer 

- E-mail 

- Fødselsdag 

 

Ledere og trænere: 

- Navn og efternavn 

- Køn 

- Land 

- Adresse 

- Telefonnummer 

- E-mail 

- Fødselsdag 

- I visse tilfælde CPR-nummer, kontonummer og strafbare oplysninger 

Indsamling af oplysninger: 
Normalt vil alle vores oplysninger komme fra dig selv. I nogle tilfælde kan oplysninger komme fra offentlige 

myndigheder, fx børneattester på vores trænere. 
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Formål med behandling af forskellige oplysninger: 
Vi har i Studsgård mange grunde til at behandle oplysninger. En væsentlig grund at er kunne overholde de 

lovmæssige krav der er ift. dokumentation overfor Herning kommune og skat. Personlige grunde er at 

kunne have kontrol over hvem der har betalt kontingent, kunne komme i kontakt med medlemmer (fx ved 

aflysning af en træning) og kunne opstille holdkort. Ledere og trænere skal kunne kontaktes ift. møder og 

de mere følsomme oplysninger (CPR og kontonummer) bliver brugt til lønudbetaling. 

Samtykke: 
Reglen om samtykke omhandler SGIF´s mulighed for at optage, benytte og gemme holdfoto. Holdfoto 

gemmes til historisk brug. 

 

Stemningsbilleder fra det offentlige rum kræver ikke samtykke. 

 

Aldersgrænsen for samtykke herhjemme er fastsat til 13 år. Er barnet under 13 år, skal indehaveren af 

forældremyndigheden give samtykke på barnets vegne. 

Videregivelse af data: 
I SGIF bliver meget af vores data delt med DBU. Mange data vil også blive delt med Herning kommune. 

Nogle data vil også blive delt mellem andre klubber ift. turneringer og events. 

Sletning af data: 
Alle data fra ledere og ulønnede trænere bliver gemt 1 år frem efter det kalenderår de er stoppet. 

 

De almindelige oplysninger for medlemmer gemmes 3 år frem efter det kalenderår de er stoppet. Dette 

skyldes at klubben skal kunne dokumentere 3 år tilbage hvem der har spillet ift. tilskud.  

 

Lønnede træneres oplysninger gemmes 5 år frem efter det kalenderår de er stoppet. Dette skyldes 

dokumentationskrav fra skat. 

 

Hvem der har adgang til de systemer vi bruger, vil blive gået igennem en gang om året, sådan at gamle 

bestyrelsesmedlemmer, ledere og trænere ikke kan se de oplysninger vi gemmer.  

 

Alt dette skal ske mellem den 1. januar og den 1. februar, og vil blive kontroller på det første 

bestyrelsesmøde efter den 1. februar.  

Dine rettigheder: 
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om 

dig: 

- Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 

- Retten til indsigt i egne personoplysninger 

- Retten til berigtigelse  

- Retten til sletning af visse data 

- Retten til begrænsning af behandling 

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

- Retten til indsigelse  

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig 

til SGIF´s bestyrelse.  



 1. udgave, april 2019  3 

 

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. 

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. Ved ændringer 

vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være 

tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.   


