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Persondatapolitik hos Greve Linedance 

Vi indhenter persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente 

persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Greve Linedance. 

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante 

lovbestemmelser. 

Vi opbevarer dine persondata elektronisk i den sæson som du er tilmeldt, hvorefter de slettes. Vi 

opbevarer en papirkopi i minimum 5 år. 

Oplysninger vi indsamler 

Hvis du ønsker at tilmelde dig – enten som aktiv eller passiv medlem - hos Greve Linedance, har vi 

brug for at indsamle visse persondata for at kunne tilbyde dig vores services. 

Som medlem (Aktiv eller passiv) indhenter vi følgende oplysninger: 

 - Navn, adresse, mobilnr., email, fødselsdato, køn – vores tilmeldingssystem registrerer også dato 

og klokkeslæt på hvornår du har tilmeldt dig. 

Informationerne vedr. køn og fødselsdato er til brug for indberetning til Centralt ForeningsRegister 

(CFR) DIF, DGI & Firmaidrætten. 

Som instruktør (og derfor også medlem) indhenter vi yderligere følgende: 

 - Bankoplysninger (til kørselsgodtgørelse og andre refusioner). Oplyses i en mail. 

Som bestyrelse (og derfor også medlem) indhenter vi yderligere følgende: 

 - Bankoplysninger (til tilbagebetaling af udlæg). Oplyses i en mail. 

Greve Linedance indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:  

- Tilmelder dig som aktiv medlem via vores hjemmeside. 

- Tilmelder dig som passiv medlem via vores hjemmeside. 

- Tilmelder dig som modtager af mail når vi er klar til at modtage tilmeldinger til ny 

sæson 

Den dataansvarlige 

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på 

www.grevelinedance.dk er  

Greve Linedance, c/o Greve Idræts Center, Lillevangsvej 88, 2670 Greve, CVR-nr. 32963633. 

Kontaktoplysninger: formand.grevelinedance@gmail.com 

Følgende personer hos Greve Linedance har adgang til dine oplysninger: 
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Formanden: Alle medlemmer (Aktive og passive) til udsendelse af nyhedsbreve vedr. aktiviteter i 

Greve Linedance – på mail. SMS vil kun benyttes i specielle tilfælde som akut aflysning 

hvor holdets instruktør ikke har mulighed for det. 

Kassereren:   Alle medlemmer (Aktive og passive) til korrespondance vedr. medlemskab og 

kontingentopkrævning – på mail. 

Instruktører: Medlemmer der går på hold hos den pågældende instruktør. Til relevant information 

for det pågældende hold – mail og/eller sms. 

Bestyrelsen generelt: Bestyrelsen og instruktører – på mail.     

Behandlingsgrundlag og formål 

Under tilmeldingsprocessen på vores hjemmeside har du givet os dit samtykke til, at vi må kontakte 

dig via mail eller sms. Vi sender kun information ud på mail og har du svaret Nej, vil du derfor ikke 

modtage denne information. 

 

Andre modtagere af personoplysninger 

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.  

 

Dine rettigheder 

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du 

har ret til at anmode os om følgende: 

• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata 

• At få slettet persondata 

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at 

indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. 

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse 

behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-

mailadresse formand.grevelinedance@gmail.com.  
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