Betingelser og privatlivspolitik
Vi ved data er værdifulde og vil derfor behandle dine data med stor respekt

Enten du er træner eller tilmeldt hundefører i Kreds 2 vil vi have behov for at gennem oplysninger om
dig for at kunne opfylde vores forpligtelser. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse
denne politik, hvor vi informerer dig om vores håndtering af dine personoplysninger.
Vores privatlivspolitik beskriver, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvem vi eventuelt videregiver
personoplysningerne til
Der vil være tilfælde hvor vores hjemmel for dette er legitim interesse og i andre tilfælde vil det være
for at opfylde en kontrakt

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige er:
Schæferhundeklubben Kreds2 Amager
Selinevej
Danmark

For medlemmer:
Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen, da
behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om medlemskab af klubben. Kilderne til
personoplysningerne er enten fra dig selv eller en anden person tilknyttet hunden.
Vi behandler følgende oplysninger: Navne på kontaktpersoner, adresse, postnr. og by, mail, og
telefonnummer samt hundens navn og tilknytning.

Sådan retter/sletter du dine data
Du kan til enhver tid rette henvendelse til os med ønske om at få rettet eller slettet alle de registrerede
Dette vil vi så gøre hurtigt med mindre der er særlige årsager til at de skal gemmes (fx anden
lovgivning). I dette tilfælde vil vi efter anmodning informere dig om, hvornår dine data kan slettes eller
ændres.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du en række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine
rettigheder, skal du kontakte os på en af mailadresserne på vores hjemmeside.

Du har følgende rettigheder:
1. Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
2. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få
behandlingen af dine personoplysninger begrænset
3. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til
brug for direkte markedsføring.
4. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at
tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for
lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
5. Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
6. Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet

Kontakt og hjælp
Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os.

