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GDPR
Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af
databeskyttelsesforordningen artikel 13 for AF Sorø Bordtennisklub (Herefter blot Sorø BTK)
I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at
vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrere dit
medlemskab af Sorø BTK
Den dataansvarlige er:
Max Seeger,
Tlf 60 60 80 80
Mail mail@maxee.dk
Formålet med behandlingen er, at kunne administrere dit medlemskab og leve op til de krav
vi er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig
er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b og e samt artikel 9, stk. 2 pkt. a og h.
Sorø BTK videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre Sorø BTK i følge dansk
lovgivning er forpligtet hertil. Personoplysninger om dig vil blive slettet senest efter 5 år, fra
tidspunktet du melder dig ud af klubben.
I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i
og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af
oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til
dataportabilitet.
Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt
1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. a, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog
berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.
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Hvis du ikke ønsker, at Sorø BTK behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for,
at vi kan administrere dit medlemskab og leve op til de forpligtelser som foreningen er pålagt
af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen
normalt være, at dit medlemskab må bringes til ophør.
Klagevejledning.
Ønsker du at klage over Sorø BTKs behandling af dine personoplysninger kan du fremsende
en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Telefo n 33 19 32 00. E-mail:
dt@datatilsynet.dk. Hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/
Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling
af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af
oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til
Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage.

