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1 Forord 
Denne privatlivspolitik er gældende for Jyllinge Sejlklubs behandling af persondata indsamlet i forbindelse 
med medlemskab af- eller deltagelse i aktiviteter og arrangementer under Jyllinge Sejlklub. 

Jyllinge Sejlklub håndterer ret begrænsede mængder af persondata, og den primære grund til at indsamle 
disse er, at kunne administrere medlemskab og aktiviteter i klubregi. 

Ændringer til politikken meddeles via klubbens nyhedsbreve, hvorefter opdateret dokumentation vil være 
tilgængelig via klubbens hjemmeside, www.jyllingesejlklub.dk. 

2 Samtykke 
Ved indmeldelse i Jyllinge sejlklub eller tilmelding til aktiviteter herunder, stilles der krav om samtykke til 
nærværende privatlivspolitik og fortsat indbetaling af kontingent til Jyllinge Sejlklub efter årsskifte, 
betragtes som fornyet samtykke. Der vil herefter udelukkende bliver indhentet samtykke til databehandling 
i fald formålet eller behandlingen rækker ud over hvad der er beskrevet heri. 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, vurderes det om barnet selv er i stand til 
at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. 

Et medlems inddragelse af samtykke til JS Privatlivspolitik, betragtes samtidig som udmeldelse af klubben. 

2.1 Nyhedsmail  
Som medlem af Jyllinge Sejlklub accepterer du ligeledes at modtage nyhedsmail fra Jyllinge Sejlklub som 
kommunikationskanal til medlemmerne. 

3 Dataansvarlig 
Dataansvarlig for databehandling af persondata indsamlet som beskrevet heri er: 

Jyllinge Sejlklub 
Strandpromenade 2, 4040 Jyllinge 
bestyrelsen@jyllingesejlklub.dk 
CFR-nr.: 19658694 

4 Behandlingsgrundlag 
Jyllinge sejlklub behandler udelukkende nødvendige personoplysninger, medlemmer og deltagere 
personligt har overleveret Jyllinge Sejlklub, fx via ind- eller tilmelding skemaer. Jyllinge Sejlklubs indsamling 
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af data tjener det formål at kunne administrere medlemskab og tilbyde medlemmer/ deltagere den eller de 
tjenester, som er omfattet af medlemskab eller deltagelse. For nuværende anvendes data til følgende 
formål: 

 Nyheds-/ medlemsbreve samt tilbud om klub arrangementer 
 Opkrævning af medlems-/ deltagergebyr 
 Udbetaling af godtgørelse, refusion af udlæg samt skatteindberetning 
 Direkte kontakt til medlemmer og deltagere 
 Administration af foreningens eksterne relationer, herunder indberetning til idrætsforbund, 

kommune og andre myndigheder. 

Den primære kontaktform mellem Jyllinge Sejlklub og medlemmer/ deltagere er elektronisk og sker via 
E-mail. 

4.1 Hvilke data indsamles 
De personlige data, der indsamles af Jyllinge Sejlklub for at kunne registrere og administrere medlemskab/ 
deltagelse, samt tilbyde ovennævnte tjenester, omfatter for alle medlemmer: 

 Navn (fornavn(e) og efternavn) 
 Postadresse (adresse, postnummer og by) 
 Fødselsdag (dato og år) 
 Telefonnummer 
 E-mail adresse 
 Deltagelse i klubaktiviteter og kurser 
 Certifikater for færdighedsniveauer (fx IPP, følgebåds- eller duelighedsbevis) 
 Køn (M/K)  

For udbetaling af godtgørelse til bl.a. trænere (herunder skatteindberetning) samt refundering af udlæg 
gjort af bestyrelsen eller andre frivillige, vil registrering tillige omfatte: 

 Bankoplysninger (reg.nr. og kontonummer) 

Til behandling af børneattester for foreningens frivillige, instruktører og trænere og øvrige tillidspersoner 
herunder bestyrelse og udvalg, indsamles tillige: 

 CPR-nummer 

CPR-data behandles udelukkende af Jyllinge Sejlklub samt relevant offentlig myndighed (politi eller skat) og 
er ikke omfattet af afsnit om ”Andre databehandlere”. 

5 Adgang til medlemsoplysninger 
Adgang til medlemmernes/ deltagernes personoplysninger er forbeholdt klubbens bestyrelse samt 
udvalgsmedlemmer og trænere i relevant underafdeling som medlemmet/ deltageren er engageret i. 
Yderligere opdeling af adgang til medlemsoplysninger findes i klubbens Fortegnelse over Databehandling. 
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6 Opbevaring af data 
Alle udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer samt instruktører og trænere, der har adgang til eller får udleveret 
uddrag af klubbens medlemsoplysninger, er forpligtet til at opbevare disse under passende beskyttelse. 

6.1 Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse 
Oplysninger det falder inden for denne kategori må kun udveksles krypteret, og derfor ikke sendes på alm. 
E-mail. Skal disse oplysninger udveksles elektronisk, kan dette gøre fx. i en password beskyttet zip fil. 
Password udveksles da gennem anden kommunikation. Opbevaring af denne type oplysninger sker fysisk i 
aflåst skab eller elektronisk i separat folder beskyttet med kodeord. 

7 Andre databehandlere 
Til det formål at administrere Jyllinge Sejlklub samt, at kunne tilbyde de tjenester der er omfattet af 
medlemskab eller deltagelse i foreningens aktiviteter og arrangementer, overføres indsamlede 
personoplysninger til eksterne databehandlere.  

Fortegnelse over aktuelle databehandlere findes i Jyllinge Sejlklubs Fortegnelse over databehandling.  

Desuden kan personoplysninger udveksles med specialforbund og landsdelsforeninger som led i 
turneringsafvikling, stævner og anden aktivitet. Ved yderligere deling af persondatadata, vil disse blive 
indsamlet særskilt, med oplysning om relevant databehandler og formål.  

8 Indsigtsret, datalagring og sletning 
Medlemmer af Jyllinge Sejlklub eller deltagere i arrangementer herunder, har altid ret til læsbar udskrift af 
de persondata Jyllinge Sejlklub har registreret. Opgivne almindelige oplysninger opbevares af Jyllinge 
Sejlklub, eller Jyllinge Sejlklubs eksterne databehandlere, i en periode på op til 24 mdr. (løbende kalenderår 
+ 12mdr) efter opsagt medlemskab, eller så længe det er nødvendigt for klubbens administration og drift. 

Medlemmer/ deltagere har ret til at bede Jyllinge Sejlklub korrigere urigtige- eller mangelfulde oplysninger. 

Derudover her medlemmer/ deltagere ret til at bede Jyllinge Sejlklub slette deres oplysninger. Dette vil dog 
i de fleste tilfælde betragtes som en udmelding, idet Jyllinge Sejlklub ikke længere kan administrere 
medlemskab, eller tilbyde tjenester indeholdt heri. 
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