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Cookie- og privatlivspolitik for Dansk Sejlunion
Sidst revideret 25.02.2020

Dansk Sejlunions dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik,
der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring
af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af
de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Dansk Sejlunion er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Morten Jensen
Dataansvarlig: Henrik Blakskjær
Adresse: Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
CVR: 62496517
Telefonnr.: 88207000
Mail: ds@sejlsport.dk
Website: www.dansksejlunion.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Oplysninger om medlemmer i klubber i Dansk Sejlunion:
- Almindelige personoplysninger:
o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn,
adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, emailadresse, andre oplysninger om tillidsposter, andre
hverv i relation til foreningen

2) Oplysninger om trænere, medarbejdere og frivillige i eller relateret til
Dansk Sejlunion:
- Almindelige personoplysninger:
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-

o Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og emailadresse
o Bankkontonummer
o Portrætfoto
o Skatteoplysninger
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o CPR-nummer
o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest
o Bankoplysninger til udbetaling af løn

3) Oplysninger om personer der benytter sig af Dansk Sejlunions produkter
og services
Eksempelvis sejlershoppen, websejler, kurser, beviser mv. samt øvrige
aktiviteter.
- Almindelige personoplysninger
o Navn, adresse, postnummer og by, land, klub, telefon, mobiltelefon, jobtelefon, e-mail, betalingsoplysninger, aktivitetshistorik
o Oplysninger om både, kurser, aktivitetshistorik
o Betalingsoplysninger
- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o CPR-nummer
Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
•
•
•
•

Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
Danmarks Idrætsforbund, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner
og kursusdeltagelse
Klubber, f.eks. oplysninger på medlemmer, kontaktpersonsoplysninger
Skoler og censorer, oplysninger til udstedelse af fritidssejlerbeviser

Dansk Sejlunions formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig
grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Dansk Sejlunions berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
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•
•
•

At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
Behandling efter lovkrav
Behandling med samtykke

Formålene:
1) Formål med behandling af oplysninger om medlemmer i klubber i Dansk
Sejlunion:
• Medlemshåndtering
• Som led i idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
• Opfyldelse af lovkrav
• Levering af varer og ydelser du har bestilt
• Varetagelse af din relation til Dansk Sejlunion
2) Formål med behandling af oplysninger om trænere, medarbejdere og frivillige i eller relateret til Dansk Sejlunion:
• Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i Dansk Sejlunion
• Opfyldelse af lovkrav
• Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
• Varetagelse af din relation til Dansk Sejlunion
• Håndtering af portrætfotos til præsentation af medarbejdere på
dansksejlunion.dk
3) Formål med behandling af oplysninger om personer der benytter sig af
Dansk Sejlunions produkter og services
Eksempelvis sejlershoppen, websejler, kurser, beviser mv. samt øvrige
aktiviteter:
• Levering af produkter og services
• Afholdelse af aktiviteter
• Opfyldelse af lovkrav
• Dokumentation af køb, deltagelse, kurser og erhvervede meritter

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
•
•

Udøvelse og afholdelse af idrætsaktivitet, sociale arrangementer samt information om disse.
Opfyldelse af medlemspligter og rettigheder
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•
•
•
•

Brug af situationsbilleder, der afbilder en konkret aktivitet eller situation
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger også i en periode efter endt aktivitet.
Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge behandles oplysninger om forældrene
Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet
lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i
sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de
formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du
kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering
af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger.
Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere, trænere og medlemmer i relevant omfang til idrætsorganisationer som eksempelvis DIF, Klasseorganisationer og Dansk Sejlunions klubber.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaers markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål alt efter formålet med dine personoplysninger:
Medlemmer i klubber i Dansk Sejlunion:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør
og i overensstemmelse med følgende kriterier:
•

Af praktiske og administrative hensyn kan vi opbevare dine almindelige
medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af
klubben
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•

Vi kan bevare oplysninger til statistikker og lign. så længe de har historisk værdi

Trænere, medarbejdere og frivillige i eller relateret til Dansk Sejlunion:
Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i
overensstemmelse med følgende kriterier:
•
•
•

Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet
af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle
krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt
Arbejdsrelateret dokumenter og data fra computer med relevans for
Danske Sejlunion i op til 5 år.

Vi kan dog opbevare oplysninger på statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Personer der benytter sig af Dansk Sejlunions produkter og services:
Vi kan opbevare dine personoplysninger ud fra følgende kriterier:
•
•
•

Levering af services efter køb af produkter og kurser
Til statistikker og lign. så længe de har historisk værdi
Bogføringsbilag, herunder f.eks. ordre fra webshop, skal gemmes i 5 år
fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
•

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

•

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
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Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du
øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet
dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks.
Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid
til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.

Cookiepolitik
Ved at benytte Dansk Sejlunions hjemmesider, sejlershoppen.dk, dansksejlunion.dk, websejler.dk, danishsailingteam.com og mit.sejlsport.dk accepterer
du, at vi bruger cookies.
Denne hjemmeside anvender cookies til følgende formål:
•
•
•
•

Identificering og autorisering ved beskyttet indhold.
Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer.
Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores hjemmeside.
Optimere vores services og indhold.

Hvad er en cookie?
En cookie er en tekstfil, som browseren gemmer på din computer. Filen holder
styr på dine valg mens du er på hjemmesiden, og sørger for at din computer
bliver genkendt næste gang du besøger os.
En cookie er ikke et program og kan ikke ændre noget på din computer.
Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, indholdet bliver ikke
delt med nogen, og de kan ikke indeholde virus.
De fleste browsere (fx Firefox, Internet Explorer og Safari) accepterer automatisk cookies, men du bestemmer selv om du vil tillade det. Du kan sagtens slå
cookies helt fra, men det vil give dig problemer når du handler på nettet, da
alle webbutikker bruger cookies til at huske, hvad du har lagt i kurven.
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Oversigt over Google Analytics cookies på dansksejlunion.dk:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

gqh Bruges når du logger ind på adgangskodebeskyttede sider. Dette er
en cookie som slettes, når du forlader vores sider, eller når du lukker
browseren (sessionsbaseret cookie). Type "krypteret".
b Bruges når du lægger en vare i din indkøbskurv. Denne cookie bliver i
din browser i 10 måneder, med mindre du aktivt sletter den. Type "unik
nøgle".
c Bruges af webbutikken til at huske leveringsland. Denne cookie bliver i
din browser i 350 dage, med mindre du aktivt sletter den. Type "landekode".
cd Bruges til at huske om du har accepteret vores cookie-politik. Denne
cookie bliver i din browser i 70 dage, med mindre du aktivt sletter den.
Type ”boolean”.
ecp[tal] Kalenderen bruger denne cookie til at huske hvilken periode du
vil have vist. Denne cookie slettes, når du forlader vores sider, eller når
du lukker browseren (sessionsbaseret cookie). Type ”tal”.
rfz[tal] Animationer bruger denne cookie til at huske hvilken scene du så
sidst. Denne cookie slettes, når du forlader vores sider, eller når du lukker browseren (sessionsbaseret cookie). Type ”tal”.
scl Bruges til at huske scroll-positionen på siden. Denne cookie slettes,
når du forlader vores sider eller når du lukker browseren (sessionsbaseret cookie). Type ”talxtal”.
utmz ser hvor du kom fra (søgemaskine, nøgleord, link, etc.) da du landede på vores sider. Vi bruger Google Analytics både internt på vores sider, men også i bannere og billeder. Derfor kan du af og til se to cookies
som hedder __utmz.
utma holder styr på hvor mange gange du har været inde på vores sider,
så vi kan se hvor mange brugere vi har som er inde for første gang og
hvor mange som kommer igen.
utmb og __utmc holder styr på hvor længe dit besøg varer. Disse cookies bliver slettet når du forlader vores sider.

Oversigt over Facebook cookies på dansksejlunion.dk:
Cookies fra Facebook bruges til at vise en "synes godt om" knap og information om hvilke af dine Facebook venner synes godt om. Facebook giver endvidere adgang til et statistik værktøj (Facebook Analytics), der viser information
om dig og din færden på dansksejlunion.dk.
Ad This bruges til at dele sidens indhold på Facebook. Når du deler, vil Ad This
sætte cookies, som samler information om, hvilke sider du deler og på hvilke
sociale netværk du deler det på.
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Sådan afviser eller sletter du dine cookies:
Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan undgår du cookies:
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning
her: http://minecookies.org/fravalg

8 af 8

