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FGK Seniorklubben, som du er medlem af, behandler en række oplysninger om dig. 

Efter databeskyttelsesforordnings artikel 13 (GDPR) skal vi give en række oplysninger 

om hvordan vi behandler dine data. FGK Seniorklubben har derfor vedtaget denne pri-

vatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger, vi behandler, samt hvordan vi 

behandler dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behand-

ling. 

Personlige Oplysninger 

Gennemgående for FGK Seniorklubben databehandling er, at FGK Seniorklubben kun 

behandler almindelige personoplysninger i form af registrerings-og kontaktoplys-

ninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mail-

adresse samt golfrelevante oplysninger. 

Brug af oplysninger 

FGK Seniorklubben bruger oplysninger til følgende formål: 

• Orientering om aktiviteter i klubben og spillet via e-mail 

• Afvikling og planlægning af sommer-og vintersæsonen (se supplerende informa-

tioner og spilleregler for FGK Seniorklubben) 

• Opfyldelse af FGK Seniorklubben vedtægter, herunder opkrævning og betaling af 

kontingent. 

• Afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktivi-

teter. 

• Situationsbilleder taget i og omkring golfbanen, både i dagligdagen og under tur-

neringer. 

Personlige oplysninger er ikke tilgængelige på FGK Seniorklubben hjemmeside. 

Når et medlem udmeldes, slettes alle oplysninger fra FGK Seniorklubben.  

Dataansvarlig 

FGK Seniorklubben har udpeget en dataansvarlig som er din kontaktperson vedrørende 

behandling af personlige data (læs mere i ”Dine Rettigheder” afsnit).  

Kontaktoplysninger på FGK Seniorklubbens dataansvarlig er:        

Kontaktperson: Ivy Bro 

Mail: ivy.john.bro@gmail.com  

 

Videregivelse af dine personoplysninger 

FGK Seniorklubben videregiver ikke personoplysninger til private eller virksomheder.  

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når FGK Seniorklub-

ben behandler personoplysninger om dig: 

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 
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• 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 FGK Seniorklubben 

behandling, ved at henvende dig til FGK Seniorklubbens dataansvarlig. Den dataansvar-

liges kontaktoplysninger finder du i dette dokument.  

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine per-

sonoplysninger, undersøger FGK Seniorklubben, om betingelserne er opfyldt, og gen-

nemfører i så fald de nødvendige ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsy-

net. 

Revidering af privatlivspolitikken  

FGK Seniorklubben forbeholder sig retten til at ændre i nærværende privatlivspolitik fra 

tid til anden.  

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. 

Revisionshistorik er tilgængeligt nederst i dette dokument. 

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig i fysisk form. 

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.   

Revisionshistorik 

Dato Hvad Hvem Godkendt af 

8/2-23 Nyt dokument FGK Seniorklubben besty-

relse 

FGK Seniorklubben besty-

relse  

    

    

 


