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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
Søren Dam Nielsen
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Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Medlemsoplysninger: Almindelige personoplysninger: Registrerings- og
kontaktoplysninger som navn, telefonnummer, e-mailadresse.
2) Oplysninger om trænere: Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som
telefonnummer og e-mailadresse, bankkontonummer samt cpr-numre på trænere.
Vi opbevarer persondata på adgangskodebeskyttede enheder i aflåselige lokaler.
Formålet med behandling af personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger som led i Børneballet i Sorøs aktiviteter - i
forbindelse med håndtering af kontingentopkrævning, lønudbetaling o. lign. samt i
vores kommunikation med holddeltagere og relaterede personer samt med trænere.
Generelt behandler vi personoplysninger, når vi har en lovlig grund ud fra vores
berettigede (legitime) interesser i at interagere med holddeltagere og deres relaterede
personer.
Vi indhenter samtykke fra de involverede parter, såfremt vi i forbindelse med omtale
af aktiviteterne i Børneballet i Sorø benytter tekst, billeder o. lign., hvor
holddeltagerne eller træner er afbildet eller beskrevet ved navn.
Udover i sådanne formidlingsregi videregiver vi ikke personoplysninger til tredjepart.

Vi opbevarer data i højst fem år
Ved barnets ophør som aktiv i Børneballet i Sorø, opbevarer vi personoplysningerne
om barnet og relaterede personer i en afgrænset periode på fem år, dels af praktiske
og administrative hensyn. Dels for at kunne sende tilbud om at genoptage deltagelsen
i Børneballet i Sorø eller tilbud om at deltage i særlige aktiviteter i samme regi.
Du kan til enhver tid frabede dig yderligere modtagelse af markedsføringsmateriale.
Vi opbevarer personoplysninger for trænere i en periode fra ophøret af deres virke og
i overensstemmelse med følgende kriterier:
Bogføringsbilag, herunder fx lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det
regnskabsår, som bilaget drejer sig om.
Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav
gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt.
Dine rettigheder
Hvis du ønsker det, kan du få indsigt i egne personoplysninger, få dem rettet, få dem
slettet og bede os skære behandlingen af dine persondata ned til et minimum. Du kan
også få dine persondata udleveret i et almindeligt, læsbart format.
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 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.

