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Orientering om ”Fodboldpas”.
Fra sæsonopstart august 2018 vil et aktivt Fodboldpas være obligatorisk for alle registrerede
fodboldspillere i Danmark. Du skal derfor læse dette skriv til ende hvis Du vil være sikker på, at Du kan spille
fodbold fremadrettet.
Fodboldpasset skal bl.a. gøre det lettere for spillere og klubber at se, hvor den enkelte spiller er
spilleberettiget.

Datasikkerhed strammes op
Til maj træder EU's nye databeskyttelsesforordning i kraft. Det får betydning for foreningslivet, herunder
også de danske fodboldklubber – og derved også AB.
Et af de vigtigste forhold er en stramning af konsekvenserne for uretmæssig visning af personlige data,
herunder f.eks. navn og fødselsdato. Det er oplysninger, som i dag vises på holdkort, topscorerlister m.v.
Stramningen betyder, at dansk fodbold – DBU og klubberne - har oplysningspligt overfor den enkelte spiller
i forhold til, hvordan og hvor hans/hendes data anvendes. Det vil komme til at fremgå af AB’s hjemmeside
hvorledes AB opbevarer dine data.
Fodboldpasset, som udrulles fra maj og er obligatorisk fra august 2018 for at hjælpe klubberne og DBU med at overholde lovgivningen.
Derfor får alle registrerede fodboldspillere i Danmark et personligt fodboldpas i digitalt format.
Fodboldpasset vil indeholde en række data om spilleren, herunder:
•
•
•

I hvilken klub spillerens spillercertifikat befinder sig
Hvilke klub- og holdhverv han/hun evt. har
Personoplysninger (dem som klubben ligger inde med)

Fodboldpasset vil også indeholde den vigtige oplysning om, hvordan spillerens oplysninger håndteres af
DBU og klubberne.
For at sikre at alle AB’s spillere har set ovenstående information, så skal:
→ ALLE spillere ind på ”mit DBU” og aktivere deres fodboldpas.

HVORDAN aktiverer jeg mit Fodboldpas?
Der er flere forskellige måder Du kan aktivere dit fodboldpas, hvilket Du kan læse om herunder
Spillerpasset indsluser fra maj måned af, men reelt er det først OBLIGATORISK i forhold til spilleberettigelse
pr. 1. august i år.
Som spiller skal du aktivere dit fodboldpas (fra maj). Når du er inde på dit fodboldpas OG har læst ”Vilkår og
betingelser”, så er fodboldpasset aktivt. Det vil tydeligt fremgå, at passet er aktivt.
HVOR ligger mit Fodboldpas?
Dit Fodboldpas kommer til live på tre forskellige platforme:
•

En ny spiller app, som kommer til at hedde DRIBLR, og som vil kunne downloades til Android og iOS
enheder. App’en lanceres samtidig med fodboldpasset og vil indeholde mange spændende
spillerting. Glæd dig! (Kun for spillere over 12 år).

•

Fodbold app’en – se mere her. Findes til Android og iOS enheder.

•

”Mit DBU” på web – login på enten www.dbu.dk el. www.dbusjaelland.dk

Du er først spilleberettiget til den kommende sæson, NÅR Du har aktiveret dit fodboldpas.
Du kan altså først påsættes holdkort i efteråret EFTER du har aktiveret dit fodboldpas.
Såfremt Du har nogle spørgsmål, er Du altid velkommen til at rette henvendelse til undertegnede, på mail
eller telefon. Du kan også – som ungdomsspiller – tage kontakt til din træner el. sportslige leder som alle er
klædt på i forhold til indførelsen af Fodboldpasset.

Med sportslig hilsen og med ønsket om en fortsat god forårssæson
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