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Privatlivspolitik for Auning Motions Klub 
Seneste ændring i privatlivspolitikken: 18.09.18 

 

 

 

Auning Motions Klubs 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 gen-
nemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til 
bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun person-
oplysninger, 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 

Auning Motions Klub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behand-
les i overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 

Kontaktperson: Marie Fuglsang Brouer, formand 

Adresse: Grønnegade 2, 8963 Auning 

CVR: 3289 8300 

Mobilnr.: 2476 3038 

Mail: mariefuglsangbrouer@gmail.com 

Web: http://auningsport.dk/sportsklubber-i-auning/auning-motions-klub/ 

 

Behandling af personoplysninger 

I et regneark ved kassereren og ved AMKs databehandlere (GlobusData og Auning 
Idræts- og Kulturcenter) behandles følgende personoplysninger: 

Medlemsoplysninger ved kassereren omhandler kun følgende almindelige personoplys-
ninger: - Navn, adresse, mobil/telefonnummer og e-mailadresse og fødselsår 
- Oplysninger om indmeldelsesdato, samt kontingentbetaling eller restance for aktuel 
periode 
 
Medlemsoplysninger ved GlobusData indeholder samme oplysninger samt medlem-
mernes køb af klippekort og bookning af spinningstimer. Administrativt personale 
samt ekstern bogholder ved Auning Idræts- og Kulturcenter har adgang til medlems-
oplysningerne i GlobusData. 
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Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer: Registreres som almindelige medlemmer 
samt oplysning om tillidsposter i bestyrelse: Formand, næstformand, kasserer og se-
kretær fremgår på foreningens hjemmeside. Overfor valgte pengeinstitutter er desu-
den oplyst kassererens personnummer. 

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse registreres ikke.  
 
 

Her indsamler vi oplysninger 

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan adressen hentes i Lokaltele-
fonbogen og mail-adressen fra eventuelt mail-korrespondance med kasserer.  

Desuden har medlemmerne mulighed for at oprette sig som bruger på hjemmesiden 
AuningSport.halbooking.dk og herigennem betale medlemskontingent. Her kan bru-
gerne/medlemmerne også købe klippekort til spinning samt booke sig på et spinnings-
hold.  

AuningSport.halbooking.dk ejes af GlobusData ApS, som igennem Auning Idræts- og 
Kulturcenter er databehandler for Auning Motions Klub.  

Der er oprettet databehandleraftaler med GlobusData ApS, dateret 26.03.18. 
Databehandleraftale mellem AMK og AIK er under udarbejdelse. 
 
 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med køb af klippekort og spinnings-
timer samt til opkrævning af medlemskontingent, og for at indberette statistikker til 
kommunen og DGI.  

Vi behandler bestyrelsesmedlemmernes personoplysninger for at medlemmer nemt 
kan kontakte foreningens ledelse. 

Vi behandler trænere og hjælpetræneres personoplysninger for at kunne give frikort 
til svømmehallen og fitnesscenteret. 
 
 

Videregivelse af dine personoplysninger 

Vi videregiver eller videresælger ikke personoplysninger til andre overhoved.   
 

 
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvej-
ningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legi-
time) interesser som:   

• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i 
forhold til generalforsamling  

• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.  
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• Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter 

• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller si-
tuation i foreningen  

• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til 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 oplys-
ninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage informa-
tion og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer. 
 

 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Af praktiske og administrative hensyn vil vi opbevare dine personoplysninger i op til  
3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen. 

Vi opbevarer dog oplysninger på medlemmer til statistik og lignende, så længe de har 
historisk værdi. 

 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler 
personoplysninger om dig: 

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 

• Retten til indsigt i egne personoplysninger 

• Retten til berigtigelse  

• Retten til sletning  

• Retten til begrænsning af behandling 

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 

• Retten til indsigelse  

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 per-
sonoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald 
ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatil-
synet. 
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Revidering af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til an-
den. 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.    

 

Cookie politik  

Auning Motions Klubs hjemmeside benytter ikke cookies. 


