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Behandling af personoplysninger i forbindelse med udøvers registrering til konkurrencer
I forbindelse med nationale og internationale cheerleading-konkurrencer stilles der fra Dansk
Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF) og udenlandske arrangører krav om, at den enkelte udøver
identificerer sig selv, typisk med navn og fødselsdag.
I praksis skal det ske ved, at udøveren eller dennes forældre fremviser dokumentation for
udøverens navn og fødselsdag. Kravet om at kunne dokumentere en udøvers navn og fødselsdag
kan kun sjældent ske på andre måder end ved brug af sundhedskort, pas eller lignende.
Aarhus Tigers Cheerleaders vil gerne 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.
Der er alene tale om et tilbud til udøveren eller dennes forældre, men det forudsætter, at
udøveren eller dennes forældre overlader den relevante dokumentation til klubbens og dennes
frivillige repræsentant.
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 personnummer, hvis udøveren eller dennes forældre ønsker at gøre brug
af tilbuddet.
Da Aarhus Tigers Cheerleaders ikke i andre situationer gør brug af udøverens personnummer
vurderes det, at samtykke er det mest passende behandlingsgrundlag i denne konkrete situation.
Aarhus Tigers Cheerleaders vil – når udøveren eller dennes forældre har udleveret udøverens
dokumentation, f.eks. sundhedskort, til klubben – opbevare det og fremvise det for DAFF eller den
udenlandske arrangør i forbindelse med registrering af udøveren til den konkurrence, som
udøveren er tilmeldt til. Efter konkurrencens afslutning vil udøverens dokumentation, f.eks.
sundhedskort, blive tilbageleveret til udøveren eller dennes forældre.
Konkret vil dokumentationen for udøverens navn og fødselsdag, f.eks. sundhedskort, fysisk blive
opbevaret af en af klubbens frivillige repræsentanter (cheermoms, trænere eller
ledelsesrepræsentanter).

Hverken Aarhus Tigers Cheerleaders eller en af klubbens frivillige repræsentanter foretager
registrering af udøverens personnummer.
Det forventes, at dokumentationen vil skulle opbevares i kort tid, men da dokumentationen skal
indsamles holdvist, vil den kunne blive opbevaret i op til ca. en uge.
Samtykke
Når udøveren eller dennes forældre fysisk afleverer udøverens dokumentation for dennes navn og
alder, f.eks. sundhedskort til den relevante fra klubben, vil vedkommende med sin handling give
samtykke til, at Aarhus Tigers Cheerleaders behandler personoplysningerne på dokumentationen
f.eks. sundhedskortet, til det formål, der er angivet i dette bilag, og på den måde, som fremgår af
dette bilag.
I overensstemmelse med Datatilsynets vejledning om samtykke vurderer vi, at et barn på 15 år vil
være tilstrækkelig moden til at kunne give samtykke på egne vegne, medmindre særlige forhold
gør sig gældende.
Dataansvarlig er Aarhus Tigers Cheerleaders v. formand Jakob Ljungberg, Spovevej 12, 8382
Hinnerup, 2962 0370, formand@tigerscheer.dk.
Samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved kontakt til den person, som dokumentationen,
f.eks. sundhedskort, er udleveret til, til den dataansvarlige eller til klubbens infomail.
Samtykket er ikke en betingelse for at kunne deltage i konkurrence, som udøveren er tilmeldt, og
der er ikke negative konsekvenser forbundet med ikke at give samtykke, idet udøvere kan deltage i
konkurrencen på lige fod med øvrige udøvere. Dog skal udøveren selv sørge for registrering til
konkurrencen på det samme tidspunkt, som klubbens øvrige udøvere registreres. Dette tidspunkt
kan oplyses ved henvendelse til formanden for Aarhus Tigers Cheerleaders.
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