
 

 

 

 

 

 

 

Indsigt i personoplysninger 

Du har anmodet om indsigt i de oplysninger, der behandles om dig hos Sydthy Golfklub 

Vi forstår din henvendelse som en anmodning om indsigt efter databeskyttelsesforordningens1 artikel 15. 

Vi kan oplyse, at vi behandler oplysninger om dig. En kopi af personoplysningerne vedlægges. 

Herudover skal vi i anledning af din anmodning give dig en række oplysninger om vores behandling af 

dine personoplysninger. De oplysninger, vi skal give dig, er følgende: 

1. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger 

2. Kategorier af personoplysninger 

3. Modtagere eller kategorier af modtagere 
4. Opbevaring af personoplysningerne  

5. Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse 
6. Klage til Datatilsynet 

I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@sydthygolfklub.dk 

 

Med venlig hilsen 

Arne Bertelsen 

Formand 
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Bilag 1 – Uddybende oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger 

 

1. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

2. Varetagelse af dit golfmedlemsskab i Sydthy Golfklub  
3. Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af navn, adresse, indmeldelsesdato, 
telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som eventuel tidligere golfklub, 
golfhandicap  

For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi 
forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse 
af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest. 

Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

Golfbox – Økonomisystem - Journalister der dækker turneringer/matcher -  Politiet når vi indhenter børneattester - 
Rådgivere som advokater og revisorer m.v. - Dansk Golf Union som er specialforbund under Danmarks 
Idrætsforbund (DIF) til varetagelse af golf-sportens interesser og udvikling - Golfhäftet i Sverige AB – kun for gæster 
der spiller med Golfhæftet 

4. Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi 
oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på relevante oplysninger om dig, for at fastlægge, hvor længe dine 
oplysninger vil blive opbevaret. 

5. Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse 

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger 

suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige 

og/eller ajourførte. 

Ret til sletning 
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 
generelle sletning indtræffer.  

Ret til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til 
at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – 
med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller 
for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som 
du finder på www.datatilsynet.dk. 

6. Klage til Datatilsynet  
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/


 

 

 


