
HKF’s politik for behandling af dine personoplysninger mv.  

1. HKF er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger kan du kontakte HKF. 

Mail: formand@hkfskate.dk 

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til med henblik på at administrere dit medlemskab af HKF. 

Vi behandler dine personoplysninger efter databeskyttelsesforordningens art 6 stik 1 litra b, hvorefter vi 
uden dit samtykke kan behandle de oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit medlemskab. 

3. Typer af personoplysninger 

Vi behandler udelukkende almindelige personoplysninger om medlemmer (kontaktdata, fødselsdato, køn 
og mærke). For trænere behandler vi endvidere oplysninger om børneattester.   

4. Modtagere af oplysninger 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til medlemmer af bestyrelsen, trænere, andre 
medlemmer og deres forældre, når de har behov for oplysningerne for at tilrettelægge arrangementer.   

5. Hvor dine oplysninger stammer fra 

Vi behandler udelukkende oplysninger, du selv har givet os da du meldte dig ind og oplysninger fra DSU om 
bestået mærke. 

6. Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er betalende medlem. Når du ikke har været tilmeldt 
hold i en fuld sæson (efterår og forår) sletter vi dine oplysninger.  

7. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 
oplysninger om dig.   

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.  

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 
generelle sletning indtræffer.  

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få 
begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit 
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at 
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  
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Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. 
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.  

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og 
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden 
hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 
finder på www.datatilsynet.dk. 

8. Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
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