Privatlivspolitik for Dansk BordTennis Union
Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Dansk BordTennis Union (DBTU) behandler dine personoplysninger.
DATAANSVARLIG
DBTU er dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig.
Vi er:
Dansk BordTennis Union
CVR: 54 33 67 13
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
dbtu@dbtu.dk
Tlf.: 4326 2112
BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:
a) Tilmelding til stævner, mesterskaber og kurser.
b) Opkrævning af stævnegebyr og licens.
c) Udsendelse af faktura og mail til klubber.
KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi indsamler følgende oplysninger:
a) Personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser, hvis du skal ansættes i DBTU.
b) Almindelige personoplysninger, dvs. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og fødselsdato, hvis du
skal kunne findes på vores bordtennisportal (www.bordtennisportalen.dk)
c) Hvis du skal ansættes i DBTU, beder vi også om dit CPR-nr. for at kunne udbetale løn mv.
KILDER
Når vi modtager information fra andre end dig selv, vil disse kilder være:
a) En tidligere arbejdsgiver, hvis du skal ansættes.
b) Online-kilder, f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige, hvis du skal ansættes.
c) Offentlige myndigheder, hvis du skal ansættes.

BEHANDLINGSGRUNDLAG
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på, at vi skal bruge dem i forbindelse med
administration af det stævne, turnering eller kursus, som du/din klub har tilmeldt dig til.
Vi behandler også dine personoplysninger, hvis du skal ansættes i DBTU, og de indsamlede oplysninger om dig
er nødvendige for bedst muligt at sikre en god ansættelse, til glæde for dig og DBTU.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi videregiver dine personoplysninger til leverandøren af bordtennisportalen (ClubPeople) og vores it-tekniske
support (HostNordic) samt banker, forsikringsselskaber, andre finansielle institutioner (løn) og offentlige myndigheder, hvis du er ansat.
OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS
Vi overfører dine personoplysninger til lande udenfor EU, hvis du er udtaget af DBTU som spiller, træner eller
dommer til internationale stævner, mesterskaber eller OL, og vi overfører dit navn, alder og kontaktinformationer
samt kopi af dit pas til European Table Tennis Union (ETTU), International Table Tennis Federation (ITTF) og
International Olympic Committeé (IOC). Tilsvarende gælder for udpegede delegerede til ETTU- og ITTF-kongresser. Disse oplysninger uploades til ITTF’s website.

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine kampresultater og kontaktinformationer på Bordtennisportalen, så længe Bordtennisportalen er
i drift.
Hvis du får en disciplinærstraf i DBTU opbevarer vi disse oplysninger på DBTU’s interne drev i et år.
Vi opbevarer dine evt. øvrige personoplysninger, som er indsamlet i forbindelse med din ansættelse, på DBTU’s
interne drev indtil fem år efter dit ansættelsesophør.
Vi opbevarer dine evt. øvrige personoplysninger, der er indsamlet i forbindelse med en ansættelsesproces, og hvor
du ikke bliver ansat, i indtil 60 dage.

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.
 Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte
markedsføring.
 Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit
samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du skrive en mail til dbtu@dbtu.dk eller kontakte
DBTU’s sekretariat på tlf. 4326 2112.
 Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt
og maskinlæsbart format, typisk et Microsoft word-dokument.
 Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive en mail til dbtu@dbtu.dk eller kontakte DBTU’s sekretariat på
tlf. 4326 2112. 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 - det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse
med behandlingsaktiviteterne.
Sidst opdateret:18. maj 2018.
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