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Mattssons Rideklub 

 

Persondatapolitik for medlemmer 

1. Indledning 
 
1.1 På denne side kan du læse om Mattssons Rideklubs persondatapolitik for medlemmer. 

 
1.2 Vi indsamler og behandler persondata om dig for at kunne administrere dit medlemskab af 

Mattssons Rideklub, herunder for at kunne håndtere undervisning og tilmeldinger til stævner, 
samt for at kunne tage imod betaling af kontingent mv.  

 

1.3 Du finder vores kontaktoplysninger her:  
 

  Mattssons Rideklub 
  Bellevuevej 10 ‐ 12 
  2930 KLambenborg 
  +45 39640822 
  mattsson@email.dk 
  CVR: 68281113 
 

1.4 Denne politik om behandling af personoplysninger har til formål tydeligt at informere dig om, 
hvilke personoplysninger Mattssons Rideklub indsamler og behandler om dig, hvordan dine 
oplysninger behandles, formålet med behandlingen, den juridiske begrundelse for 
behandlingen, hvem der har kendskab til oplysningerne, og hvilke rettigheder du har som 
følge af behandlingen.  

 

2. Behandling 
 

2.1 Persondataansvarlig 
 

2.2 Mattssons Rideklub behandler personoplysninger om dig, og Mattssons Rideklub er derfor 
dataansvarlig. Det betyder, at det er Mattssons Rideklub, som bestemmer over behandlingen 
af dine personoplysninger og har ansvaret for, at dine data opbevares og administreres efter 
den gældende databeskyttelseslovgivning. 
 

2.3 Hvilke personoplysninger behandles 
 
Personoplysninger er alle typer oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til en 
fysisk person. Det kan også være foto. De oplysninger som indsamles og behandles, omfatter 
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de oplysninger, du giver til Mattssons Rideklub i forbindelse med din indmelding i klubben, 
tilmelding til klubbens nyhedsbreve, samt dine efterfølgende kontingentindbetalinger og 
stævnetilmeldinger. Mattssons Rideklub opbevarer i den forbindelse en række data om dig, 
som medlem. Dette omfatter blandt andet: 

 

 Navn 

 Adresse 

 Fødselsdato/ alder  

 E‐mailadresse 

 Telefonnummer 

 Kontingentbetalinger og eventuelle restancer 

 Forældres/værges navn(e), hvis du er under 18 år 

 

Hvis du deltager i stævne, der er arrangeret af Mattssons Rideklub, behandler vi 
følgende oplysninger om dig:  

 

 Navn (til resultatliste, deltagerinformation og levering af startnummer) 

 Adresse (til deltagerinformation og levering af startnummer)  

 Fødselsdato (til aldersklasseudregning på resultatliste)  

 E‐mailadresse (til deltagerinformation) 

 Klub og/eller hold (til resultatliste og deltagerinformation) 

 Tidligere resultater (til placering i korrekt startgruppe) 

 

  (herefter samlet "Personoplysninger"). 

Vi behandler personoplysninger med hjemmel i det under punkt 2.4 og 2.5 anførte. 
Herudover skal vi særligt henlede din opmærksomhed på følgende:  

 

2.4 Særligt om fotos 
 

I forbindelse med stævner tager Mattssons Rideklub fra tid til anden fotos af deltagerne. Der 
vil primært være tale om situationsbilleder, hvor selve eventen eller aktiviteten er det 
egentlige fokus.  

 

Situationsbilleder kan anvendes af Mattssons Rideklub uden deltagerens forudgående 
samtykke. 
 
Situationsbilleder hvorpå deltagere optræder som en del af arrangementer, præsenteres 
eksempelvis på vores hjemmeside og på sociale medier, som administreres af Mattssons 
Rideklub. 
 



 
 
 
 
 

 

MAK PERSONDATAPOLITIK MEDLEMMER   

   
     

I det omfang der tages portrætfotos af dig, vil vi bede om dit samtykke, jf. nærmere under 
punkt 2.5, til at behandle og offentliggøre fotoet på vores hjemmeside, samt på vores sider 
på sociale medier.  
 

2.5 Retsgrundlag og formål  
 

Medlemskab 

Når du registrerer dig som medlem af Mattssons Rideklub, giver du os en række 
personoplysninger. Vi indsamler kun de personoplysninger og betalingsoplysninger, vi har 
brug for til at kunne administrere dit medlemskab, samt opkræve medlemskontingent. 
Dette gør vi med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.  
  
Personoplysninger behandles af Mattssons Rideklub for at kunne indgå og opfylde vores 
forpligtelser i forbindelse med dit medlemskab. Herudover indsamles personoplysninger 
med henblik på, at du som medlem kan opfylde dine forpligtelser i medfør af 
medlemskabet, herunder betaling af kontingent.  

 

  Deltagelse i stævner 

Når du tilmelder dig deltagelse i et stævne, herunder via DRF, behandler vi en række 
personoplysninger om dig. Det gør vi, for at kunne administrere din tilmelding, herunder 
for at kunne tildele dig et startnummer, placere dig i korrekt startgruppe, til 
aldersklasseudregning på resultatliste, samt for at kunne placere dig på resultatlisten. Vi 
behandler dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, 
stk. 1, litra b. 

 

2.6 Yderligere behandling og indhentning af samtykke 
   

Hvis Mattssons Rideklub skal behandle personoplysninger til et andet formål, som i henhold 
til gældende lov kræver dit samtykke, vil Mattssons i Rideklub indhente dit samtykke forud 
for en sådan behandling. Samtykke til sådan behandling er frivillig. Dette gælder 
eksempelvis ved behandling af dit foto, medmindre der er særlig hjemmel til at behandle 
dit foto uden samtykke. 

 

3. Modtagere 
 

3.1 Mattssons Rideklub videregiver ikke personoplysninger til tredjeparter, med mindre 
videregivelse er nødvendig for at opfylde juridiske forpligtelser, beskytte rettigheder eller 
ejendom, eller for at beskytte Mattssons Rideklubs it-sikkerhed eller andre tilsvarende 
formål.  
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3.2 Mattssons Rideklub vil altid stræbe efter at begrænse adgangen til personoplysninger i 
henhold til punkt 3.1 ovenfor, og kun dele oplysninger, der er nødvendige for modtagerne, 
for at de kan udføre deres arbejde eller levere deres tjenesteydelser. Mattssons Rideklub vil 
også kræve at modtagere af personoplysninger (i) beskytter dine personoplysninger i 
overensstemmelse med denne politik og den gældende lovgivning, og (ii) ikke bruger eller 
videregiver dine personoplysninger til andre formål end det formål, de er videregivet til.    

 

4. Overførsel af personoplysninger til tredjelande 
 

4.1 Mattssons Rideklub overfører ikke personoplysninger til tredjelande, dvs. et land uden for EU 
/ EØS, medmindre dette skyldes, at Mattssons Rideklub benytter it-tjenester og lignende, 
der indebærer, at der overføres personoplysninger til tredjelande. I givet fald vil Mattssons 
Rideklub sikre, at gældende regler i forbindelse med overførsel af oplysninger til tredjeland 
er opfyldt.   

 

5. Sikkerhed 
 

5.1 Mattssons Rideklub har foretaget de organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, 
der er nødvendige for at beskytte personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring og 
sletning. De trufne foranstaltninger omfatter begrænsninger i tilladelser, kryptering og 
jævnlige skift af adgangskoder til login, samt beskyttelse af dokumenter med password, 
såfremt de pågældende dokumenter sendes med e-mail, samt brug af sikker mail, hvor dette 
er muligt.    
 

6. Dine rettigheder 
 

6.1 Ret til adgang, berigtigelse mv. 
 
Du har ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger Mattssons Rideklub behandler. 
Du har også ret til at få forkerte personoplysninger rettet og anmode om, at Mattssons 
Rideklub sletter nogle eller alle dine personoplysninger. Mattssons Rideklub kan dog ikke 
slette personoplysninger, hvis der er juridiske grunde til videre behandling, herunder såfremt 
der er krav om opbevaring af oplysninger af hensyn til bogføringslovgivningen, der er tale 
om krav, der ikke er forældede etc.   
 

6.2 Ret til indsigelse 
 

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. 
Dette beror på en afvejning af begge parters interesser. Det vil sige, at såfremt der ikke er 
legitime hensyn, som vejer tungere end din interesse i afslutning af behandlingen af dine 
oplysninger, eller juridiske grunde til at fortsætte behandlingen, vil behandlingen ophøre. 
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6.3 Dataportabilitet 
 

Du har ret til at få alle personoplysninger, som behandles baseret på dit medlemskab af 
Mattssons, overført fra Mattssons Rideklub til en anden persondataansvarlig. Mattssons 
Rideklub kan sende dine personoplysninger til den udpegede modtager af oplysningerne pr. 
krypteret e-mail og i mange tilfælde samlet i Excel-filer. 

 

6.4 Anmodninger og klager 
 

Anmodningen om at udøve nogen af de rettigheder, der er anført i afsnit 6.1 til 6.3 rettes 
til formanden hos Mattssons Rideklub. Anmodningen til Mattssons Rideklub skal være 
skriftlig og underskrevet af dig som ansøger, og sendes til mailadressen angivet i punkt 1 
ovenfor.   

 

Du har også ret til på ethvert tidspunkt at henvende dig til Mattssons Rideklub eller 
Datatilsynet for at indberette en klage over Mattssons Rideklubs håndtering af 
personoplysninger. Datatilsynet kan kontaktes på mailadressen dt@datatilsynet.dk, og du 
kan finde yderligere oplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. 

 

7. Hvor længe gemmes oplysningerne 
 

7.1 Personoplysningerne behandles og opbevares af Mattssons Rideklub i den periode, det 
kræves for at opfylde de formål, der er angivet ovenfor.   
 

8. Ændringer 
 

8.1 Mattssons Rideklub kan løbende ændre og opdatere denne politik. Privatlivspolitikken vil altid 
være tilgængelig på www.mattssons-rideklub.dk. 


