Privatlivspolitik for Vestjysk Billard Union

Oksbøl den 8. september 2021

_______________________________________________________________________________________________

VBU.s dataansvar
VBU behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan VBU behandler personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for VBU’s databehandling er, at den kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.
VBU behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de
angivne formål, og VBU vil slette alle oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Vestjysk Billard Unionen (VBU) er dataansvarlig, og VBU sikrer, at klubbernes medlemmers
personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:
Kontaktperson:

Frank Thomsen

Adresse:

Hans Jørgensvej 16b, 6840 Oksbøl

CVR:
Telefonnr.:

7527 1158

Mail:

ft@16b.dk

Website:

www.vbubillard.dk

Behandling af personoplysninger
VBU behandler følgende personoplysninger:
• Medlemsoplysninger fra klubberne:
• Almindelige personoplysninger:
-

Registrerings- og kontaktoplysninger af en klubs medlemmer, som
navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, emailadresse

Her indsamler VBU oplysninger fra
Normalt får VBU oplysningerne fra sine billardklubber. I nogle tilfælde kan der være andre kilder så som:
a. Offentlige myndigheder
b. Andre billardklubber, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og restancer
VBU’s formål med behandling af personoplysninger
VBU behandler medlemmernes personoplysninger fra klubberne til følgende formål:
1. Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af turneringsskemaer, resultatskemaer, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
2. Registrering af spilleberettigelse og startbog
3. Registrering og betaling for deltagelse i turneringer, registrering af gennemsnit og registrering af opnåede resultater.
4. Håndtering af medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til
generalforsamling
5. Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
6. Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
7. Brug af situationsbilleder taget i VBU, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i
VBU
8. Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi almindelige medlemsoplysninger
også i en periode efter udmeldelse af en billardklub.
9. Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende (Mesterskaber og
lign.)
Samtykke
Oftest vil VBU’s behandling af klubbens medlemmers personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.
VBU indhenter derfor kun medlemmets samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for
at behandle medlemmets personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Videregivelse af personoplysninger
I forbindelse med en idrætsaktivitet kan der ske videregivelse af oplysninger om deltagelse og
resultater til relevante billardklubber
VBU videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring

Opbevaring og sletning af personoplysninger
VBU vil opbevare personoplysninger i en periode op til 5 år efter kalenderåret for udmeldelse
fra en billardklub.

Frank Thomsen
FORMAND VBU

