Persondata og privatlivspolitik.
Ørnehøj Golfklub behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig,
hvordan vi behandler dine data.
Ørnehøj Golfklub er dataansvarlig, og vi sørger for at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ørnehøj Golfklub
Gammel Lundegårde 70
9270 Gistrup
CVR: 17498681
Mail: golfklubben@mail.dk
www.ornehojgolfklub.dk
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende
privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.
Behandling af persondata.
Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig i forbindelse med, at du er medlem af Ørnehøj Golfklub. Det er blandt andet
persondata, som vi i henhold til lovgivningen skal behandle, men også persondata, som er nødvendige
i forhold til vores kontakt med dig.
De data, vi anvender, omfatter:
Almindelige persondata, eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer (fastnet og/eller mobil)
og din kontakt-e-mailadresse.
Vi anvender ikke CPR-nummer, men kun de 6 cifre i din fødselsdato.
Andre almindelige oplysninger, herunder tv-billeder i forbindelse med overvågning.
Opsætning af tv-overvågning er sket i overensstemmelse med reglerne i tv-overvågningsloven. Det
betyder blandt andet, at der er skiltet med områder, hvor der er tv-overvågning, at optagelser kun
opbevares i henhold til lovgivningen.
Vi behandler kun relevante persondata.
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret
ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme
gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det
konkrete formål.
Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata.
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også
for at opdatere dine persondata løbende, hvilket sker ved kontakt med dig.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om
relevante ændringer i dine data. Du bedes kontakte Ørnehøj Golfklub, hvis du har ændringer til de
oplysninger vi har om dig.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden
til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
Vi indhenter kun persondata, som vi har lov til.
Vi har som udgangspunkt brug for dine persondata for at kunne administrere Ørnehøj Golfklub og
derved Golfbox, hvilket er et lovligt formål.
Vi videregiver ikke dine persondata uden vi har lov til det.
Vi videregiver ikke persondata til brug for markedsføring.
Vi videregiver ikke dine persondata til brug for markedsføring.
Sikkerhed.
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger,
der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret
offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores bestyrelsesmedlemmer
eller medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om
personlige interesser og forbrug. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at
undgå datatab tager vi løbende back up.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri,
økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om
sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.
Brug af cookies.
Cookies, formål og relevans.
Vi placerer kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet på vores hjemmeside, som du beder
om, og som er undtaget for krav om samtykke.
Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan anvendes uden dit samtykke.
Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller
afvise dem.
Dine rettigheder.
Du har ret til at få adgang til dine persondata.
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad
vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der
modtager data om dig.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være
begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Ørnehøj Golfklub ved at bruge
kontaktoplysningerne øverst i vores privatlivspolitik.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du
kan henvende dig ved at bruge vores kontaktoplysninger øverst og oplyse, hvori unøjagtighederne
består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata, fx hvis dataene ikke
længere er korrekte.
Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem
til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver
behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi,
om din anmodning er berettiget, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge
kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at
stoppe behandlingen af dine persondata.
Vores sagsgang ved henvendelser.
Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores
databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som
muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.
Brud på datasikkerheden
Skulle der blive konstateret brud på datasikkerheden, vil dette blive indberettet til Datatilsynet.

