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Aarhus Tigers Cheerleaders dataansvar
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
Aarhus Tigers Cheerleaders er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med gældende lovgivning og at personoplysninger kun behandles, når det er
lovligt og rimeligt og behandles gennemsigtigt.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Formand Jakob Ljungberg
Adresse: Spovevej 12, 8382 Hinnerup
CVR: 34 74 83 22
Mobil: 2962 0370
Mail: info@tigerscheer.dk
Website: www.tigerscheer.dk
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Medlemsoplysninger
• Almindelige personoplysninger:
o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato,
telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.
• Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o Bank- og kortoplysninger (kontooplysninger) i forbindelse med betaling af
kontingenter
o CPR-nummer til brug over for kommunen i forbindelse med refusion for fritidspas.
2) Oplysninger om ledere, trænere og cheermoms/cheerdads
• Almindelige personoplysninger:
o Kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, evt. indmeldelsesdato,
telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

•

o Oplysninger om tillidsposter eller andre hverv i relation til foreningen
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest
o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest
o Bankoplysninger (kontooplysninger) i forbindelse med udbetaling af godtgørelser
og refusion af udlæg

I forbindelse med udøveres registrering til nationale og internationale cheerleading-konkurrencer
er der krav om, at den enkelte udøver identificerer sig selv, typisk med navn og fødselsdag. Aarhus
Tigers Cheerleaders tilbyder at hjælpe udøveren og dennes forældre med en nem
identifikationsproces, hvor der er klubben, der på vegne af udøveren eller dennes forældre fysisk
fremviser den relevante dokumentation til DAFF eller den udenlandske arrangør. Da kravet om at
kunne dokumentere en udøvers navn og fødselsdag kun sjældent kan opfyldes på andre måder
end ved brug af sundhedskort, pas eller lignende, vil Aarhus Tigers Cheerleaders få oplyst
udøverens fulde cpr.nr., hvis udøveren eller dennes forældre ønsker at gøre brug af tilbuddet. Da
Aarhus Tigers Cheerleaders ikke i andre situationer gør brug af udøverens cpr.nr. vurderes det, at
samtykke er det mest passende behandlingsgrundlag i denne konkrete situation. Der henvises til
bilag 1 til privatlivspolitikken ”Samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med
konkurrencer”.
Derudover kan vi indsamle og behandle følgende typer personoplysninger:
• Oplysninger om din computer og om dine besøg på og brug af vores hjemmeside
(herunder, men ikke begrænset til, din IP-adresse, geografisk placering, browsertype og
version, operativsystem, henvisning kilde, længde af besøg, sidevisninger, website
navigation, brugernavn).
• Oplysninger om eventuelle transaktioner mellem dig og os på eller i relation til denne
hjemmeside, herunder oplysninger om dine eventuelle køb af varer eller tjenester
(herunder, men ikke begrænset til, navn, faktureringsadresse, kreditkortoplysninger).
• Oplysninger, du giver til os med henblik på tilmeldinger hos os (herunder, men ikke
begrænset til, navn, e-mail, telefonnummer, adresse og postnummer).
• Oplysninger om dine foreningsmæssige forhold (herunder, men ikke begrænset til, dine
sportsgrene, din deltagelse i arrangementer, pladsnummer, tøjstørrelse).
• Oplysninger, du giver til os med henblik på at abonnere på vores website-tjenester, e-mail
meddelelser og / eller nyhedsbreve (herunder, men ikke begrænset til navn, e-mail).
• Andre oplysninger, som du vælger at sende til os. Når du oplyser os personlige oplysninger
om en anden person, er du ansvarlig for, at du har lovligt grundlag til at formidle disse
oplysninger på vegne af den anden person.
Vi behandler kun personfølsomme oplysninger (eksempelvis om handicap) i det omfang, du selv
sender dem ind til os.
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Her indsamler vi oplysninger fra
Vi indsamler kun oplysninger, som vi får fra dig.
For så vidt angår ledere, trænere, cheermoms og cheerdads indhenter vi én gang årligt en
børneattest. Cpr.nr. til brug for indhentelse af børneattesten samt den modtagne børneattest
bliver slettet umiddelbart efter modtagelsen af børneattesten. Børneattestoplysningerne
opbevares dog, så længe vedkommende fungerer i sit virke.
Vores hjemmeside bruger cookies for at forbedre din oplevelse og til at identificere dine
præferencer på vores hjemmeside. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores brug af
cookies i overensstemmelse med vilkårene i denne privatlivspolitik.
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
(interesseafvejningsreglen), herunder at behandlingen er nødvendig for at opfylde reglerne
som en folkeoplysende forening
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
• Behandling efter lovkrav
• Behandling med samtykke
Formål med behandling af medlemsoplysninger:
• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
• Som led i planlægning, gennemførelse og opfølgning på foreningens aktiviteter og andre
aktiviteter
• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
• Levering af varer og ydelser du har bestilt
• Administration af dit medlemskab i foreningen
Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
• Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
• Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
• Opfyldelse af lovkrav
• Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
• Administration af din relation til os
Vores behandling af personoplysninger er både i din og i vores interesse med henblik på
administration af dit medlemskab, levering af den service du tilmelder dig eller fordi vi er forpligtet
til at overholde gældende lovgivning som folkeoplysende forening. Konkret betyder det, at dine
personoplysninger kan blive anvendt til
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At administrere hold, dine medlemskaber og alle services relateret til denne organisation,
herunder også dine forskellige roller såsom udøver, træner eller ledelsesmedlem.
At levere de tjenester og varer, som du har købt via vores hjemmeside.
At sende opgørelser og fakturaer til dig og at indsamle betalinger fra dig.
At sende dig beskeder som f.eks. advisering om tilmeldelser, kvitteringer, bookinger, samt
nyhedsbreve som du til enhver tid kan framelde.
At forbedre din browseroplevelse ved at forbedre og tilpasse vores hjemmeside, herunder
at forebygge vores hjemmeside mod misbrug.
At udsende nyhedsbreve samt generel og konkrete kommerciel og ikke-kommerciel
kommunikation i det tilfælde du har accepteret dette

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil
denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
• Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af medlemslister, interne lister omkring
skills m.v.
• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold
til årsmøde.
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
• Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.
• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation
i foreningen.
• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Aarhus Kommune, DIF, DAFF, DGI
samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med
idrætsaktivitet.
• Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om
ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitetsog kursustilbud fra disse idrætsorganisationer.
• Af praktiske og administrative hensyn og for at opfylde betingelserne som folkeoplysende
forening, opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din
udmeldelse af foreningen.
• Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles
oplysninger om forældrene.
Grundlæggende har vi følgende principper for vores behandling af dine personoplysninger:
• Personoplysninger må kun indsamles og anvendes, hvis det har et lovligt og sagligt formål
med dette i forhold til klubbens aktiviteter.
• Personoplysninger må kun bruges til det formål, der er indsamlet til.
• Personoplysninger opbevares og behandles sikkert, så oplysningerne ikke bortkommer,
bliver beskadiget eller kommer til kundskab for andre, som ikke har en berettiget adgang til
oplysningerne.
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•

Personoplysningerne slettes, når der ikke længere består noget grundlag for at opbevare
disse

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end
samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at
behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid
trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv
er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en
forælder. Vores udgangspunkt er, at børn over 16 år selv kan give samtykke til at afgive
personoplysninger.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan
børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.
Hvis vi indhenter dit samtykke til, at foreningen kan benytte konkrete fotografier og
videooptagelser af dig, enten alene eller sammen med andre, f.eks. i form af situationsbilleder og
portrætter, vil disse fotografier og videooptagelser kunne anvendes af foreningen på foreningens
hjemmeside, foreningens profil på sociale medier, i forhold til markedsføringsmateriale samt i
forhold til interne formål. Samtykke kan når som helst trækkes tilbage, hvorefter foreningen
ophører med denne brug af personoplysninger. Tilbagekaldelse kan alene ske med virkning for
fremtiden, idet det eksempelvis er umuligt for foreningen at slette billeder, som er delt på de
sociale medier, eller som indgår i nyhedsbreve, der er sendt ud.
Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktiviteter, stævner og mesterskaber sker der videregivelse af oplysninger
relevante for deltagelsen til de relevante idrætsorganisationer og/eller arrangører.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til
idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine
personoplysninger som medlem af foreningen eller som ulønnet leder eller træner:
Medlemmer:
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Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i
overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn samt opfyldelse af betingelserne som folkeoplysende
forening, opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i 5 år efter kalenderåret for
din udmeldelse af foreningen.
Ledere, trænere og cheermoms/cheerdads:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse
med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i
op til 5 år efter dit virke er ophørt
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så
længe de har historisk værdi.
Samarbejdspartnere
Klubmodul
Vi anvender Klubmodul, som ejes og administreres af Klubmodul ApS, til at indsamle og behandle
oplysninger om vores ledere, trænere, medlemmer og brugere. På den måde er vi sikret, at alle
personoplysninger, som du giver, opbevares på sikre (kodeordsbeskyttede og firewall-beskyttede)
servere, at alle elektroniske transaktioner indgået via hjemmesiden vil blive beskyttet af
krypteringsteknologi (SSL - Secure Socket Layer) og at vi ikke gemmer kreditkortoplysninger eller
deler dem med en tredjepart.
Databehandler:
Klubmodul ApS
Dalbygade 40A, 2 sal, 6000 Kolding og
Industrivej 21, 1., 3550 Slangerup
Telefon: 35113639
CVR-nummer: 31501512
www.klubmodul.dk
DIBS
Alle finansielle transaktioner på vores hjemmeside håndteres gennem vores
betalingstjenesteudbyder, DIBS. Du kan gennemgå DIBS' fortrolighedspolitik på www.dibs.dk. Vi
deler alene oplysninger med DIBS, i det omfang det er nødvendigt med henblik på behandling af
de betalinger, som du foretager via vores hjemmeside, refundering af betalinger, behandling af
klager samt forespørgsler vedrørende betalinger og tilbagebetalinger.
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:
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Ret til at se oplysninger (indsigtsret) - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi
behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse) - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden
tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling - Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine
personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi
fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller
med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse- Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige
behandling af dine personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi
behandler efter en interesseafvejning. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine
oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) - Du har i visse tilfælde ret til at
modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart
format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden
hindring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at
henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
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.
Klage til Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.
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.
Bilag
Bilag 1: ”Samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med konkurrencer”.
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