Brøndby den 31. oktober 2018

Privatlivspolitik for Dansk Døve-Idrætsforbund
I Dansk Døve-Idrætsforbund (herefter nævnt DDI) behandler vi en hel del persondata,
fordi det er mennesker vi arbejder med og mennesker vi arbejder for. Det er en høj prioritet
for os at værne om jeres privatliv og sikre jeres ret til selv at bestemme, hvad der sker med
jeres personlige oplysninger. Ligesom det er vigtigt for os at I, der er til knyttet DDI, være
det ansatte, atleter, forældre, frivillige eller andet, føler jer i gode hænder, og trygge ved at
lægge jeres informationer i vores hænder.
Vi er som alle andre virksomheder og foreninger i EU underlagt den nye
databeskyttelsesforordning. Vi har arbejdet hårdt for at opdatere vores
persondatahåndtering og -politik, så vi efterlever de nye regler, og det arbejde vil fortsætte
med løbende opdateringer. Her er en oversigt over DDI’s politik omkring privatliv og
persondatahåndtering, vores forpligtelser og jeres rettigheder som registrerede i vores
databaser.

DDI´s dataansvarlige for behandling af dine persondata
Kontaktperson: André Kobberholm eller Joachim T. Krøyer
Adresse: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
CVR: 74 50 30 12
Mail: ak@deafsport.dk eller jtk@deafsport.dk
Website: www.deafsport.dk
Vi er forpligtet til og stærkt engagerede i at beskytte dine data
I DDI tager vi beskyttelsen af dine data meget alvorligt. Vi arbejder derfor løbende på at
opdatere vores systemer, så de er så sikre som muligt. Ligesom vi begrænser adgangen
til persondata til relevante medarbejdere, inddeler data efter graden af følsomhed, og
benytter os af kryptering og sikre mails.

Vores samarbejdspartnere lever op til datasikkerhedsforordningen
Vi er forpligtede til at sørge for at vores samarbejdspartnere også lever op til reglerne for
persondatabehandling beskrevet i EU's datasikkerhedsforordning. Det sikrer vi ved at
underskrive databehandlingsaftaler med vores samarbejdspartnere.
Persondata
Persondata er alt fra almindelige personlige oplysninger som dit navn, din adresse og til
mere følsomme oplysninger f.eks. om dit handicap. Det er oplysninger der kan henføres til
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dig. I DDI håndterer vi en række forskellige oplysninger om de
mennesker vi samarbejder med.

Oplysninger om almindelige medlemmer:
• Almindelige personoplysninger:
o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse,
telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, alder, nationalitet, konto/bankoplysninger, ICSD-numre og sportsgrene.
o Resultatoplysninger fra alle aktiviteter under DDI med registrering af
sportsgren, kategori, rangering, klubtilhørsforhold, regionalt tilhørsforhold for
hver aktiv.
o Fotografier og videooptagelser i forbindelse med aktiviteter i DDI.
• Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o Visumoplysninger som pas-nr., CPR-nr., opholdsperiode, fysiske kendetegn
o. lign.
o Handicapoplysninger, herunder sygdomshistorie, audiogram o. lign.
o Oplysninger om tildelte gule og røde kort i forbindelse med deltagelse i
individuelle turneringer eller holdturnering samt oplysninger om sanktioner og
karantæner i forbindelse med disciplinærsager.
o Oplysninger om restancelisten.
Oplysninger om frivillige, foreningsfolk, ledere og trænere:
• Almindelige personoplysninger:
o Identifikationsoplysninger så som navn, køn, adresse og telefonnummer,
fødselsdato, nær familie, nuværende stilling, arbejds- og funktionsopgaver,
tidsskemaer, planlægningsskemaer, kontakttider og andre relevante forhold.
o Oplysninger om alder, nationalitet.
o Konto-/bankoplysninger
o Fotografier og videooptagelser i forbindelse med aktiviteter under DDI.
• Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o Visumoplysninger som pas-nr., CPR-nr., opholdsperiode, fysiske kendetegn
o. lign.
o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest
o Oplysninger om tildelte gule og røde kort i forbindelse med deltagelse i
individuelle turneringer eller holdturnering
o Oplysninger om sanktioner og karantæner i forbindelse med disciplinærsager
og restancelisten.
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Oplysninger om lønnet personale, honoreret eller
omkostningshonoreret leder/trænere:
• Almindelige personoplysninger:
o Identifikationsoplysninger som medarbejderens navn, køn, adresse og
telefonnummer, fødselsdato, nær familie, oplysninger om uddannelse,
udtalelser, tidligere beskæftigelse, nuværende stilling, opgaver, arbejdsog/eller kontakttider, og andre relevante forhold, oplysninger om
løn/honorering, skat, sygefravær og sygdomsperioder, oplysninger om andet
fravær fra arbejdet, oplysninger om pensionsforhold, kildeskatteoplysninger
og oplysninger om kontonummer, hvortil løn skal anvises.
o Oplysninger om alder, nationalitet.
o Oplysninger om betalingsoplysninger (herunder kortets type, nummer,
udløbsdato).
o Fotografier og videooptagelser i forbindelse med aktiviteter under DDI.
• Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o CPR-nr.
o Oplysninger fra noter om personale- og/eller evalueringssamtaler med
medarbejdere, herunder personlighedstests o. lign.
o Oplysninger om medlemskab af en fagforening, sygefraværsstatistik,
offentlige ansøgninger f. eks dagpengeoplysninger o. lign.
o Oplysninger om strafbare forhold samt andre tilsvarende rent private forhold,
f.eks. om at en medarbejder er bortvist fra jobbet på grund af en grov
tilsidesættelse af ansættelsesforholdet
o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af f.eks. børneattester
o Visumoplysninger som pas-nr., opholdsperiode, fysiske kendetegn o. lign.
o Personligheds- og andre relevante tests.
o Oplysninger om sanktioner og karantæner i forbindelse med disciplinærsager
og restancelisten.
Her indsamler vi oplysninger fra:
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
•
•

•

Offentlige og statslige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved
udbetaling af løn, børneattester, visumgodkendelser o. lign.
Idrættens hovedorganisationer, samt hovedsamarbejdspartnere nationalt og
internationalt, f.eks. oplysninger om konkurrenceaktivitet, elite- og
landsholdsaktivitet, klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse o. lign.
Klubber og foreninger lokalt og på landsplan, f.eks. oplysninger om deltagelse i
konkurrenceaktiviteter, resultater fra konkurrenceaktiviteter o. lign.

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:
•

DDI’s berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger.
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•

•
•
•

DDI’s berettigede (legitime) interesser i at levere,
vedligeholde, beskytte og forbedre alle vores services,
tjenester, aktiviteter mv.
At der er nødvendigt for at opfylde en kontraktlig aftale eller en idrætsmæssig
forpligtelse med dig.
Behandling efter lovkrav.
Behandling med samtykke.

Formålene:
1) Formål med behandling af oplysninger om almindelig aktivt medlem og passivt medlem
o. lign.:
•

•
•

•

•
•
•
•

Håndtering af aktive, konkurrenceaktive, herunder indskudsopkrævninger,
fødselsdato og -år, registrering af sportsgren, kategori, rangering, klubtilhørsforhold,
regionalt tilhørsforhold, status som aktiv.
Som led i DDI’s turneringaktiviteter og andre aktiviteter, herunder breddeidræt,
planlægning, gennemførelse, opfølgning.
Levering af varer og ydelser du har bestilt, herunder til at gennemføre betaling i
forbindelse med køb og for at kontrollere, at de afgivne betalingsoplysninger er
gyldige, samt til at give brugeren overblik over faktureringsoplysninger o. lign.
Administration af din relation til os, herunder til at give brugeren de tilbud, nyheder,
information, produkter eller tjenester, brugeren anmoder om, eller som DDI mener,
kan interessere den pågældende bruger, hvor brugeren har afgivet samtykke til at
blive kontaktet til sådanne formål.
Indrejse og udrejse til aktiviteter.
Til at sikre at indholdet på DDI’s platforme præsenteres på den mest effektive måde
for brugeren og til at kommunikere med brugeren mest effektivt.
Til at give brugeren besked om ændringer i DDI’s service, regler, tilbud el.lign.
Oplysningerne giver os også mulighed for at analysere, tilpasse og forbedre vores
tjenesteudbud og kommunikation med dig. Oplysningerne giver os også mulighed
for at give dig den bedst mulige brugeroplevelse på de forskellige områder, du
måtte bruge.

2) Formål med behandling af oplysninger om ulønnet, ikke honoreret eller ikke
omkostningshonoreret forenings- medlem, tillidsperson, leder/træner.
•
•
•
•

Som led i DDI idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning,
gennemførelse og opfølgning.
Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.
Levering af varer og ydelser du har bestilt.
Administration af din relation til os.

4

Brøndby den 31. oktober 2018

3) Formål med behandling af oplysninger om lønnet, honoreret eller
omkostningshonoreret leder/træner/tillidsperson, personale.
•
•
•
•
•

Håndtering af leder/træner/tillidsperson, personale, hverv og pligter i og ift. DDI’s
funktioner, pligter og aktiviteter
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

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine oplysninger, vil denne behandling udelukkende være
motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
•

•

•

•
•

•

•

•
•

Udøvelse af konkurrenceaktivitet, herunder individuelle/hold præstationer nationalt,
som internationalt, holdkort og holdopstillinger, individuelle programmer,
resultatlister, ranglister, rangeringer, kategoriseringer m.v.
Opfyldelse af dine pligter og nationale, som internationale regler/retningslinjer som
aktiv, herunder opkrævning og betaling af omkostninger, DDI-andel,
deltagelsesgebyrer m.v.
Oplysninger om individuelle og hold konkurrenceforhold i relevant omfang bruges
på DDI’s, DIF’s og DGI’s dataplatforme i form af ranglister, resultatformidling,
resultatvisninger o. lign.
Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter, samt andre aktiviteter.
Brug af situationsbilleder og situationsvideo taget i døveidrætssammenhæng ved
DDI’s aktiviteter, turneringer og begivenheder, der afbilder konkrete aktiviteter eller
situationer i døveidrætssammenhæng, turneringsammenhæng eller
begivenhedssammenhæng, herunder beskåret, fritlagt, zoomet og centreret til brug,
også til brug for collager.
Situationsbilleder- og videomateriale fra individuelle og hold konkurrenceforhold
bruges i relevant omfang på DDI’s, Parasport Danmarks, DIF’s og DGI’s
dataplatforme og markedsføringsplatforme, herunder i form af markedsføring af
døveidræt, konkurrencer, aktiviteter, invitationer, programmer, magasiner o. lign.
Da DDI er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger.
o Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til DIF, DGI,
klubarrangører o. lign. i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med
idræts- og konkurrenceaktivitet.
o Videregivelse af oplysninger, som gør en spiller berettiget til at udføre sin
rolle som aktiv til organisationer som ICSD (International Committe of Sports
for the Deaf), EDSO (European Deaf Sport Organization), NBSF (NordicBaltic Sports Federation), WDGF (World Deaf Golf Federation), Anti Doping
Denmark o. lign. ud fra deres lovkrav om deltagelse.
Vi opbevarer ikke dine oplysninger længere tid, end hvad der er formålstjenstligt.
Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles
oplysninger om forældrene/værge.
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•

Oplysninger af følsom karakter registreres kun med
personligt samtykke, herunder registrering af følsomme
oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde
bestemmelser i en lov eller bekendtgørelse udstedt i medfør af lov.

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/værge. Vores udgangspunkt er 15 år.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og
resultater til idrætsorganisationer og organisationer, som DIF, DGI, NBSF, EDSO, WDGF,
ICSD, Anti Doping Denmark o. lign.
Der sker videregivelse af oplysninger om konkurrenceforhold i relevant omfang til
idrætsorganisationer og organisationer, som DIF, DGI, NBSF, EDSO, WDGF, ICSD, Anti
Doping Denmark o. lign.
Der offentliggøres oplysninger om individuelle og hold konkurrenceforhold i relevant
omfang på DDI, DIF, DGI, NBSF, EDSO, WDGF, ICSD dataplatforme i form af ranglister,
resultatformidling, resultatvisninger o. lign.
Almindelige situationsbilleder af voksne og børn, som udøver deres sportslige og sociale
aktivitet fra og i idrætsaktiviteter og fra DDI’s foreningsmæssigt sociale liv, eksponeres på
DDI’s digitale, samt trykte medier. Det gøres primært for at promovere, rapportere og
resultatformidle fra døveidræt. Også selv om de enkelte personer kan genkendes. Vi
bruger ikke situationsbilleder som kan udstille eller krænke en person. Du kan altid
anmode om at blive fjernet fra et situationsbillede, hvis du ikke ønsker at optræde på
billedet.
Der offentliggøres billed- og videomateriale fra individuelle- og hold konkurrenceforhold i
relevant omfang på DDI’s platforme, ifm. markedsføring af sporten og aktiviteterne o. lign.
DIF, DGI, NBSF, EDSO, WDGF, ICSD dataplatforme og markedsføringsplatforme
modtager billed- og videomateriale i vist omfang til historiefortælling om døveidræt og
døveidrætsaktivitet, herunder i form af markedsføring af døveidræt, konkurrencer,
aktiviteter, invitationer, programmer, magasiner o. lign.
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Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring
uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi arbejder altid med at sikre informationssikkerhed og bruger tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de lagrede personlige oplysninger mod
uautoriseret adgang og brug. I det omfang vi deler personlige oplysninger med
tredjeparter, stiller vi tilsvarende sikkerhedskrav til dem. I det omfang vi har oplysninger af
følsom karakter lagret, så er sådanne oplysninger kun tilgængelige for de relevante
personer med behov for tilgængelighed til disse oplysninger.
Vi sletter som udgangspunkt dine persondata, når de ikke længere er nødvendige. Det kan
dog i visse tilfælde være nødvendigt for os at opbevare dine persondata i op til maksimalt
5 år, men oftest vil vi bevare dem i langt kortere tid. Når dine personoplysninger ikke
længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling,
behandling og opbevaring af dine data vil de blive slettet.

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

•
•
•

Retten til at blive oplyst om behandlingen af dine persondata
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
o dog ikke personoplysninger og billeder, som kan sættes i overensstemmelse
med opnåede resultater og stillinger, herved af praktiske, historiske og
statistiske hensyn.
o dog ikke lovmæssigt betingede oplysninger, hvor regler regulerer brug.
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 på side 1.
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.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
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Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet
Opdager du at informationer DDI offentliggør eller opbevarer om
dig er forkerte har du ret til at få rettet fejlen. Når det gælder
offentliggjorte informationer, kan DDI dog ikke garantere at alle informationerne kan
tilbagekaldes, særligt i forbindelse med offentliggørelse på sociale medier kan
oplysningerne være uden for vores kontrol.

Cookies, IP’er, webs, tags o. lign.
Vi anvender bl.a. Google Analytics til at forbedre vores services, tjenester mv. overfor alle
vores brugere.
Vi bruger cookies på www.deafsport.dk af hensyn til dig.
Cookies er små tekstfiler, som anvendes på www.deafsport.dk til at få den til at fungere
bedst muligt og til at indsamle statistik over hvordan sidens indhold benyttes af dig og
andre besøgende.

1. Funktionelle cookies
Funktionelle cookies sættes for at få hjemmesiden til at fungere, så den bliver god for dig
at bruge. De funktionelle cookies opdeles i to kategorier:
De nødvendige cookies bruges til at få en hjemmeside til at fungere, for eksempel ved at
huske hvad du har i indkøbskurven, hvor langt du er nået med at udfylde en formular,
huske adgangskode ved login eller lignende.
Cookies til ekstra funktion og brugervenlighed bruges bl.a. til at gøre det muligt for en
hjemmeside at huske de valg, du har taget herunder dine indtastede præferencer såsom
sprog, region eller lignende. De funktionelle cookies er også dem der sættes for at du kan
dele indhold på tværs af hjemmesider, fx på Facebook eller lignende.

2. Webanalyse og optimering
Vi bruger cookies til webanalyse. Disse cookies bruges til at samle statistik om, hvordan
de besøgende bruger hjemmesiden. Ved at kigge på hvor de besøgende kommer fra,
hvilke sider de ser og hvordan de bruger hjemmesidens indhold og funktioner, kan vi
forbedre hjemmesiden derefter. Informationen der samles, bruges anonymt og som et
værktøj for webteamet.

3. Målrettet markedsføring og profilering
Disse cookies kan bruges til udveksling af brugeroplysninger på tværs af
hjemmesider/tjenester og oplysningerne kan tilfalde forskellige tredjeparter. Dermed kan
tredjeparter bruge cookies til at profilere i bred forstand.
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Fravalg af cookies
Hvis du nu eller i fremtiden ønsker at fravælge cookies, kan du gøre dette via dine browser
indstillinger. Du kan blokere for cookies fra denne og andre hjemmesider ved at tilføje
domænet under Internetindstillinger i din browser.
Læs mere på følgende link om hvordan du fravælger cookies via din browser på
minecookies.org

Hvad sker der, hvis jeg fravælger cookies?
Hvis du fravælger cookies vha. dine browserindstillinger, vil dine bevægelser på
hjemmesiden ikke blive registreret, når du klikker rundt. Du skal dog være opmærksom på,
at ved at fravælge cookies vil du også automatisk fravælge en del af mange hjemmesiders
funktionalitet og de vil derfor ikke fungere korrekt.

Hvorfor fortæller vi dig om cookies?
Vi informerer om cookies, fordi vi ligesom alle andre danske websites er forpligtet til at
informere om dem i henhold til følgende link;
”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til
oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen herunder i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid
gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.

(Den nuværende privatlivspolitik er opdateret d. 31. oktober 2018.)
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