
Skjern, april 2020 

 
Privatlivspolitik i Skjern Håndbold (forening)  
 
I forbindelse med, at du er aktiv i Skjern Håndbold forening (f.eks. som spiller, frivillig eller 
leder), modtager og behandler foreningen Skjern Håndbold oplysninger om dig. Efter 
databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal vi derfor oplyse følgende:  
 
1. Den dataansvarlige, der kan kontaktes angående spørgsmål til behandling af dine oplysninger, er:  
Formand Bjørn Sommer 
Foreningen Skjern Håndbold, Ranunkelvej 9, 6900 Skjern. CVR-nr.: 15944137 
Telefon: +45 4089 4543, Mail: foreningen@skjernhaandbold.dk  
 
2. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger er:  
a. At kunne komme i kontakt med dig i relation til Skjern Håndbold, f.eks. i forhold til planlægning, fremmøde og 
evaluering af aktiviteter. 
 
Personoplysningerne behandles til bestemte formål med en lovlig grund: Foreningens berettigede (legitime) interesser 
i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).  
3. Der indsamles og behandles udelukkende: Almindelige personoplysninger. Specifikt indsamles og behandles:  
a. Kontaktoplysninger: Navn, telefonnummer og e-mail 
b. Kommunikation vedr. Skjern Håndbold  
c. Bekræftelse på at denne privatlivspolitik er udleveret  
d. Eventuel korrespondance angående ovenstående via e-mail eller sms 
 
Grundet ovenstående personoplysningers karakter, indhentes der ikke samtykke til, at oplysningerne indsamles og 
behandles som beskrevet i denne privatlivspolitik.  
4. Oplysningerne der behandles, stammer fra:  
a. Tidligere database / kommunikation med Skjern Håndbold 
 
5. Videregivelse af personoplysninger:  
a. Vi videregiver på intet tidspunkt dine kontaktoplysninger til 3. mand uden foregående aftale med dig. Dog giver du 
accept til at modtage relevante nyhedsbreve fra Skjern Håndbold, hvori der kan være tilbud fra Skjern Håndbolds 
samarbejdspartnere. 
 
6. Brug af foto 
Skjern Håndbold gør opmærksom på at der i forbindelse med aktiviteter (f.eks. træning, kamp, stævner og møder) vil 
blive taget fotos. Materialet anvendes på Skjern Håndbolds platforme som f.eks. hjemmeside, sociale medier og 
indbydelser. Ønsker du ikke offentliggørelse af billederne, skal du gøre opmærksom på dette. 
 
7. Opbevaring og sletning af personoplysninger:  
a. Personoplysninger opbevares fortroligt, dog kan du til hver tid kontakte Skjern Håndbold og få dine 
kontaktoplysninger slettet.  
 
8. Dine rettigheder efter persondataforordningen:  
a. Retten til at blive oplyst om behandlingen af data og til indsigt i egne personoplysninger.  
b. Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt 
anvendt format) og til indsigelse.  
 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse, ved at henvende dig til den dataansvarlige. 
  
9. Revidering af privatlivspolitikken.  
a. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.  
c. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  
 
På vegne af Foreningen Skjern Håndbold 

 

HOVEDSPONSOR: 


