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Aabyhøj IF Gymnastik 

Kærvej 38 

8230 Åbyhøj 

Mail: info@aaifgym.dk 

CVR: 69820816 

 

Der er i samarbejde med vores databehandler, Klubmodul ApS, udarbejdet en           

privatlivspolitik, hvilken Klubmodul ApS sikrer løbende bliver opdateret i takt med           

udvikling af hjemmeside og administrationssystem, med bestyrelsens godkendelse. Vi         

har udarbejdet et tillæg til denne privatlivspolitik for at sikre beskrivelse af alle             

relevante aspekter af vores indsamling og behandling af personlige oplysninger. 

Dette tillæg skal altså til enhver tid læses i sammenhæng med foreningens            

privatlivspolitik (kan findes her) og betragtes som et supplement til denne. 

 

Behandling af personoplysninger – ledere og trænere 

- Almindelige personoplysninger:  
o Navn 
o Adresse 
o Hjemkommune 
o Telefonnummer 
o Køn 
o E-mailadresse 
o Titel i foreningen 
o Bankkontonummer 

 

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  
o CPR-nummer 
o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest 

 

Her indsamler vi oplysninger fra – medlemmer og trænere 

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder: 

● Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af        

løn  
● Relevante hovedorganisationer (fx DGI, Dansk karate forbund, Shotokan        

karate), f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse 
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https://aaifgym.dk/cms/gdpr.aspx


 
 
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler medlemmers samt trænere og lederes personoplysninger til bestemte          

formål, når vi har en lovlig grund.  

Lovlige grunde til behandling er særligt:  

● Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger         

(interesseafvejningsreglen) 
● At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig 
● Behandling efter lovkrav 
● Behandling med samtykke 

 

Behandling af oplysninger på ledere og trænere:  

● Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen 
● Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder         

kurser 
● Opfyldelse af lovkrav 
● Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende 
● Administration af din relation til os 
● Indhentning af børneattest 

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I Aabyhøj IF gymnastiks privatlivspolitik er beskrevet en række anvendelser af           

personlige oplysninger, disse suppleres med følgende legitime interesser: 

● Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v.,         

herunder i forhold til generalforsamling  
● Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet           

eller situation i foreningen  
● Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund; DGI,        

DKF og SKIF, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet 
● Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af          

oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage              

information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer 
● Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år             

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.  
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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. Vores udgangspunkt er 15 år.  

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale          

medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke. 

 

Videregivelse af dine personoplysninger 

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse           

og resultater til relevante idrætsorganisationer.  

Videregivelse af dine almindelige personoplysninger kan ske til øvrige deltagere på           

holdet, fx i forbindelse med holdtransport, arrangementer eller øvrigt med relation til            

holdets aktiviteter. 

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til             

idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af. 

Der sker videregivelse til offentlig myndighed, i det omfang loven kræver det. 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

 

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. 
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