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GLADSAXE TAEKWONDO KLUB - PERSONDATAPOLITIK 
 
 

1- Den dataansvarlige og kontaktoplysninger  
 
Gladsaxe Taekwondo Klub indsamler persondata, der er omfattet af Den Europæiske Unions 
persondatabeskyttelsesforordning (GDPR). Derfor er vi forpligtede til at behandle persondata 
forsvarligt, og til at redegøre for vores politik på området. GTK behandler kun personoplysninger, der 
er relevante og nødvendige for administration af foreningen. GTK er dataansvarlig og tilser, at 
medlemmers personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 
 
Gladsaxe Taekwondo Klub 
 
Skolesvinget 10, 2860 Søborg 
 
Cvr – 30136683 – best@samheon.dk 
 

2- Oplysninger som Gladsaxe Taekwondo indsamler 
 

- Indsamlede oplysninger om medlemmer 
 
Om medlemmerne indsamler GTK personlige oplysninger i form af: Navn, email-adresse, adresse, 
postnummer, alder, køn, fødselsdato, telefonnumre samt taekwondograd.  
 

- Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig, når du: 
 
• Bliver medlem af vores klub. Medlemmer af GTK skal være registreret hos Dansk Taekwondo 
Forbund. Derfor ved indmeldelse er GTK forpligtet til at viderebringe de indsamlede oplysninger til 
DTaF (Dansk Taekwondo Forbund). 
• Tilmelder dig vores nyhedsbrev via vores hjemmeside 
• Gradueringer. Når du er blevet KUP/DAN gradueret i GTK overleveres din nye grad til Dansk 
Taekwondo Forbund sammen med dit gradueringsdata. Dette er påkrævet af Dansk Taekwondo 
Forbund. 
• Indstilling til Dangradueringer. Ved indstilling til dangradueringer vil GTK overføre visse 
personidenticerende oplysninger til Simuu. GTK betragter medlemmets ønske om dangraduering 
som samtykke til denne videregivelse. 
• Deltagelse ved stævner, samlinger, lejre etc. GTK overfører oplysninger til diverse online 
tilmeldingssystemer, når du ønsker at deltage ved eksterne arrangementer. Disse oplysninger vil 
almindeligvis være begrænset til: navn, adresse, fødselsdato, køn samt din taekwondograd. Ønsker 
du at deltage ved kampstævner med hovedkontakt, skal 
dine oplysninger og en lægeattest overbringes til myfightbook.com jvf. regler fra Dansk Taekwondo 
Forbund. Igennem Dansk Taekwondo Forbund foreligger der en databehandleraftale - desuden skal 
du som udøver give samtykke til opbevaring af disse data. 
 

- Personoplysninger indsamles og anvendes til således følgende formål: 
 
• Gennemførelse af kontingent bestilling i vores webshop 
• Tilmelding til nyhedsbrev 
• Gennemfører en ordre/betaling i vores webside 
• Administration af brugerkonto / profil. kartotek I Conventus 
• Licens oprettelse hos Dansk Taekwondo Forbund 
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• Økonomisk støtansøgning til Gladsaxe kommune 
 
 
 

3 - Tilmelding til Gladsaxe Taekwondo Klub nyhedsbrev 
 
Tilmelder du dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside indsamler vi dit navn og e-mail. 
Retsgrundlaget er således dit samtykke, jf. jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b 
samt markedsføringsloven § 10. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, kan du forvente at modtage 
nyhedsbreve på e-mail.  
 
 Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet via linket i bunden af det nyhedsbrev, som du 
modtager (unsubscribe from this list). Nyhedsbrevene indeholder info fra bestyrelsen og om klub 
relaterede aktiviteter.  
 
 

4 - Modtagere af personoplysninger 
 
Tredjeparter:  
 
Gladsaxe Taekwondo Klub sælger, distribuerer ikke dine personlige oplysninger til tredjepart, 
medmindre lovgivningen kræver det. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af 
mistanke om kreditkortsvindel.  
 
 
Databehandlere:  
 
Ligeledes overlades dine personoplysninger til Gladsaxe Taekwondo Klubs samarbejdspartnere, som 
leverer ydelser på Gladsaxe Taekwondo Klub vegne, fx leverandører i forbindelse med udsendelse af 
nyhedsbreve, betaling af kontingent. Disse samarbejdspartnere (Conventus og Surftown) behandler 
personoplysningerne på Gladsaxe Taekwondo klubs vegne og i overensstemmelse med GTKs 
instruks. 
 
Vi videresender dine data til Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) for oprettelse af licens og til Gladsaxe 
Kommune. Vi ser ikke DTaF og Gladsaxe Kommune som databehandler, da vi videregiver dine data 
uden intrux. Ved at blive medlem af Gladsaxe Taekwondo accepterer man dette. 
 
Underdatabehandlere: 
 
Denne databehandleraftale omfatter også GTK underleverandør, som GTK har lavet en 
databehandleaftale med: 
 
Conventus A/S,  Sinding Hovedgade 3,  7400 Herning Tlf. 7070 1308 CVR.: 32885675  
Surftown - Cohaesio Group  Per Henrik Lings Allé 4, 4, DK-2100 Copenhagen, Denmark, VAT: DK-
26079209 
 
GTK er ansvarlige overfor medlemmer for underleverandørens databehandling. 
 

5 - Overførsel til tredjelande 
 
Dine persondataoplysninger sendes ikke til tredjelande 
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6 - Hjemmesidens brug af cookies 
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Vi bruger ikke Cookies til at få overblik 
over dit besøg på hjemmesiden. Cookies husker fx, hvad du har lagt i indkøbskurven, om du tidligere 
har besøgt siden, om du er logget ind og feks. hvilket sprog og valuta, du gerne vil have hjemmesiden 
på.   
 

7 - Sikkerhedsbrud 
 
Gladsaxe Taekwondo Klub (GTK) skal uden unødig forsinkelse underrette dataejere efter at være 
blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden. 
 
Underretningen skal indeholde de faktiske omstændigheder ved bruddet på persondatasikkerheden, 
dets virkninger og de trufne og planlagte afhjælpende foranstaltninger. Hvis bruddet er af en 
karakter der lovgivningsmæssigt kræver at datastilsynet skal underrettes, er det Gladsaxe 
Taekwondo Klub pligt at foretage dette uden unødig forsinkelse. 
 
Conventus sikrer dine personlige oplysninger fra uautoriseret adgang, brug eller udlevering.  
GTK sikrer de personlige og identificerbare informationer som du forsyner vores servere med. Når 
personlige oplysninger (så som kreditkortnumre) bliver transmitteret til andre web-steder, bliver 
kommunikationen beskyttet af avanceret krypterings teknologi, så som Secure Socket Layer (SLL) 
protokol (via NETS).  
 

8 - Ændringer i denne erklæring  
 
Gladsaxe Taekwondo Klub vil lejlighedsvist opdatere denne erklæring om personlige oplysninger i 
henhold til kunders tilbagemeldinger og ønsker. GTK råder dig til periodisk at gennemlæse denne 
erklæring for at være informeret om hvordan GTK beskytter dine informationer.  
 
 
GTK må ikke skifte underleverandør uden at underrette det. 
 
GTK forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til 
enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige 
ændringer vil du modtage meddelelse herom. 
 

9 - Opbevaring og sletning af dine personoplysninger  
 
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine 
personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder 
eller træner:  
 
Medlemmer:  
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse 
med følgende kriterier:  
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• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 
år efter kalenderåret for din udmeldelse af klubben  
 
Ulønnede ledere og trænere:  
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse 
med følgende kriterier:  
 
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 
år efter dit virke er ophørt  
 
Lønnede ledere og trænere:  
Vi vil opbevare 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  
 
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så 
længe de har historisk værdi. 
 

10 - Dine rettigheder, spørgsmål & klagevejledning 
 
Dine rettigheder  
 
 Med forbehold af visse lovbestemte undtagelser har du ret til at få adgang til de personoplysninger, 
vi behandler og opbevarer om dig. Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og 
anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at 
anmode om berigtigelse eller sletning af dine oplysninger, hvis nødvendigt.  
 
Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine 
personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at 
vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig  
 
Har du spørgsmål?  
 
Hvis du gerne vil udøve dine rettigheder eller hvis du har kommentarer eller spørgsmål i forbindelse 
med vores information og/eller behandling af personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til 
at kontakte os via mail på best@samheon.dk. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, 
Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk. 


