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PRIVATLIVSPOLITIK FOR MEDLEMMER 

 

Kokkedal Løbeklubs dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der  

fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

Du er velkommen til at kontakte klubbens dataasvarlige, såfremt du ønsker oplyst, 

hvilke oplysninger klubben har gemt om dig i medlemsdatabasen. Du kan ligeledes 

kontakte klubbens fotoansvarlige, hvis du ønsker et foto, der viser dig i en 

enkeltportrætlignende situation slettet fra klubbens Facebook eller hjemmeside. 

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 

Adgang til medlemsdatabasen har klubbens formand og kasserer. Alle medlemmer af 

bestyrelsen orienteres ved hvert bestyrelsesmøde om medlemstilgang/afgang samt om 

kommende runde fødselsdage på klubbens medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne har 

adgang til at se den fulde medlemsliste under hvert bestyrelsesmøde. 

Kokkedal Løbeklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles 

i overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 

Kontaktperson (medlemsoplysninger): 

Mette Nielsen, Kasserer 

E-mail: indmeldelse@kokkedal-loebeklub.dk  

Kontaktperson (fotos): 

Karina Skydt, Menigt medlem og ansvarlig for klubbens Facebook 

E-mail: indmeldelse@kokkedal-loebeklub.dk  

Website: www.kokkedal-loebeklub.dk 
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Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

1) Medlemsoplysninger (inkl. bestyrelsesmedlemmer):  
- Almindelige personoplysninger: 

o Navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og år og e-
mailadresse 

o Medlemmers hverv i klubben (gælder kun 
bestyrelsesmedlemmer)  
 

2) Almindelige personoplysninger om deltagere i Kokkedalløbet. Disse oplysninger 
registreres via hjemmesiden: https://app.lap.io/event/, som administreres af 

DGI. 
a. Navn 
b. E-mailadresse 

c. Kategori (M/K/over/under 15 år/distance) 
d. Evt klub/hold 

e. Tid og placering i Kokkedaløbet 
 

3) Fotos og video, der viser dagligdagen i klubben. F.eks. gruppefotos af gåhold, 

løbehold, cykelhold, samt mindre gruppefotos og fotos af det enkelte 

medlemmer i relevante situationer, der er med til at dokumentere klubbens 

daglige virke og historie.  

 

4) Fotos og video fra Kokkedalløbet 

 

a. Fotos af de enkelte løbere 

b. Fotos af vinderne i hver kategori 

c. Gruppefotos og video fra afvikling af løbet 

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.  

Formålene:  

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:  

• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, gaver 

ved runde fødselsdage, invitation til løbefest og andre sociale 

arrangementer, udsendelse af diverse oplysninger og nyheder til 

medlemmer via e-mail, orientering til gåhold pr telefon eller email om 

pludseligt lejlighedsvist opstående ændringer i mødested eller tid 

• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., 

herunder i forhold til generalforsamling  

• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven  

• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i 

DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt 

omfang i forbindelse med idrætsaktivitet 

https://app.lap.io/event/
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• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige 

medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen. 

Dog slettes din email adresse straks fra vores mailingliste ved udmelelse 

• Bevaring af oplysninger og fotos med historisk værdi til statistik og 

lignende 

 

 

2) Formål med behandling af oplysninger på deltagere i Kokkedalløbet:  

• Afvikling af løbet 

• Information om tilmelding, ændringer, resultater eller andet ifm afvikling 

af løbet 

• Fotos til dokumentation og illustration af løbet  

• Bevaring af oplysninger og fotos med historisk værdi til statistik og 

lignende 

 

Videregivelse af dine personoplysninger 

I forbindelse med visse idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om 

deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.  

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.   

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Medlemmer: 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i 

overensstemmelse med følgende kriterier: 

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige 

medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af 
foreningen 

 

Vi opbevarer dog oplysninger og fotos på såvel medlemmer (herunder 

bestyrelsesmedlemmer) samt deltagere i Kokkedalløbet til statistik, dokumentation og 

lignende, så længe de har historisk værdi. Dog, som nævnt i indledning, kan du til 

enhver tid kontakte klubbens dataasvarlige, såfremt du ønsker oplyst, hvilke 

oplysninger klubben har gemt om dig i medlemsdatabasen. Du kan ligeledes kontakte 

klubbens fotoansvarlige, hvis du ønsker et foto, der viser dig i en enkeltportrætlignende 

situation slettet fra klubbens Facebook eller hjemmeside. 

 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler 

personoplysninger om dig: 
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• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 

• Retten til indsigt i egne personoplysninger 

• Retten til berigtigelse  

• Retten til sletning  

• 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 os. Vores kontaktoplysninger finder du i afsnittet  

” Kontaktoplysninger på den dataansvarlige”.  

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 i bundteksten af privatlivspolitikken blive ændret. Den 

til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside 

www.kokkedal-loebeklub.dk/. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse 

herom via e-mail.   

 

Politikken revideres af bestyrelsen mindst en gang årligt og altid forud for 

generalforsamlingen.  

http://www.kokkedal-loebeklub.dk/

