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Persondatapolitik 

Dette afsnit omhandler personoplysninger og beskriver, hvorledes Dejbjerg Golf Klub indsamler og 
behandler oplysninger om dig. 

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os . 

Dejbjerg Golf Klub er dataansvarlig efter gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. Al 
henvendelse til os skal ske via de anførte kontaktoplysninger angivet nederst i disse medlemsvilkår.  

Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjepart. 

  

Hvilke personoplysninger behandler vi? 

Når du tilmelder dig som medlem, giver du tilladelse til, at vi må indsamle og behandle dine 
oplysninger til brug for dit medlemskab. Indsamlingen og behandlingen af oplysningerne er 
nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig. 

Vi behandler: 

• Oplysninger du afgiver, når du tilmelder dig som klubmedlem eller indtaster på din profil på 
kontor@dejbjerggk.dk (navn, adresse, fødselsdato, køn, e-mailadresse, telefonnummer) 

• Nyhedsbrev udsendes på din mail adresse ifølge tilsagn fra dig  

Til hvilke formål behandles personoplysningerne? 

Oplysningerne, som indsamles og behandles i forbindelse med medlemskabet, bruges til:  

• At administrere medlemskabet i Golfbox. 

• At tilbyde dig særlige fordele, med at deltage i turneringer. 

• Direkte markedsføring, herunder for at kunne informere dig om turneringer, nyheder og 
informationer, som du har givet dit særskilte samtykke til, at vi må sende.  

• Målrettet markedsføring på vores databehandleres platforme, eksempelvis hjemmeside, mail, 
og Facebook, for at disse kan vise relevante tilbud om deltagelse i turneringer m.v.  

Hvad er retsgrundlaget for behandlingen? 

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b (nødvendighed 
af hensyn til opfyldelse af en kontrakt) og f (i vores eller en tredjemands berettigede interesse, hvor 
dine interesser og rettigheder ikke går forud for disse).  

  

Sletning 

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Når du tilbagekalder dit samtykke (melder dig 
ud), skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettiget til at fortsætte 
behandlingen, eksempelvis for at vi kan overholde reklamationsretten.  

Dine personoplysninger slettes i Golfbox senest 6 måneder efter, at du har meldt dig ud, så vi kan 
hjælpe dig, hvis du har udmeldt dig ved en fejl.  

Vil du tilbagekalde dit samtykke og melde dig ud af Dejbjerg Golf Klub, kan du logge ind på din 
medlemskonto på Golfbox.dk. Du kan også vælge at skrive til os på kontor@dejbjerggk.dk. 

Har du givet dit særskilte samtykke til, at vi  må sende dig markedsføring pr. e-mail og sms, slettes 
dette omgående, hvis du tilbagekalder dit samtykke og melder dig ud. 
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Personoplysninger, som vi har indsamlet, vil vi automatisk slette, såfremt dit medlemskab er inaktivt i 
3 år eller du aktivt melder dig ud af Dejbjerg Golf Klub. 

  

Dine rettigheder 

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger, skal vi som 
dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.  

Indsigtsretten 

Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om hvilke oplysninger, vi har registreret om 
dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af 
oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.  

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. For 
udlevering af flere kopier opkræver vi et gebyr på DKK 100. Hvis du ønsker en kopi af dine 
personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til  kontor@dejbjerggk.dk sammen med 
dokumentation for, at du er den pågældende person.  

Retten til berigtigelse 

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver 
opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til selv at 
rette informationerne, ved at logge ind på din medlemskonto i golfbox.dk. Såfremt dette ikke er 
muligt, kan du rette skriftlig henvendelse til os på kontor@dejbjerggk.dk, så oplysningerne kan blive 
rettet. 

Retten til sletning 

I de fleste tilfælde, har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os. I tilfælde 
af, at behandling af dine personoplysninger er nødvendige, fx for at kunne overholde vores 
bogføringsmæssige forpligtelser eller reklamationsretten, er vi ikke forpligtede til at slette dine 
personoplysninger. 

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå 
af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

Retten til dataportabilitet 

Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og 
maskinlæsbart format og har du ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.  

Retten til indsigelse 

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi 
indsamler ifm. dit medlemskab, med vores nyhedsbreve samt direkte markedsføring. 

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine 
personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.  

Retten til at tilbagekalde samtykke 

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til medlemskab af Dejbjerg Golf Klub. Hvis du 
tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettiget til 
at fortsætte behandlingen. I sådanne tilfælde vil  du blive orienteret herom. 

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du logge ind på din medlemskonto i Golfbox.dk og 
melde dig ud. Alternativt kan du kontakte os på kontor@dejbjerggk.dk. 
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Brug af databehandlere 

Vores databehandlere bistår os i forbindelse med udførelse af blandt andet, udsendelse af 
nyhedsbreve. Databehandlerne må udelukkende behandle dine data i henhold til vores instrukser og 
er underlagt fortrolighed om disse. Vi anvender databehandlere uden for EU til at opbevare og 
administrere dine personoplysninger. Alle overførsler til databehandlere i tredjelande sker i henhold 
til EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, som databehandlerne har påtaget sig for at 
overholde EU’s regler om databeskyttelse.  

  

Sikkerhed 

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at 
personoplysninger hændeligt eller ulovligt til intetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at 
de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.  

Kun medarbejdere og databehandlere, der har et reelt behov for at få adgang til dine 
personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang t il disse. 

  

Kontaktoplysninger 

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, kan du kontakte:  

Dejbjerg Golf Klub 
Att: Knud Hougaard Klausen 
Letagervej 1,  
6900 Skjern 
Telefon: 97350009 
Mail: kontor@dejbjerggk.dk 
 
Databehandleraftaler 
Vi har databehandleraftaler med vore forskellige leverandører som for eksempel: Golfbox, e-conomic m.fl.  
 
Retten til at klage 

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til os eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 
København K, telefon: 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk over vores behandling af dine 
personoplysninger. 

Ændringer i Persondatapolitikken 

Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer af persondatapolitikken. Såfremt vi foretager 
ændringer, der har indflydelse på dine rettigheder samt anvendelsen af de informationer, du har 
oplyst, vil du blive orienteret om ændringerne på din registrerede e -mailadresse. 

  

 

mailto:kontor@dejbjerggk.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk

