Persondata
Samtykkeerklæring og oplysning – medlemmer MCC
Behandling af Personoplysninger
Mejrup Cykel Club (herefter betegnet ved MCC) indsamler og behandler dine personoplysninger i
forbindelse med dit medlemskab hos MCC. Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger sker i
overensstemmelse til gældende lovgivning. Følgende afsnit redegør for, hvordan vi anvender de
indsamlede personoplysninger.
Indsamling af personoplysninger
MCC indsamler udelukkende de personoplysninger om dig, der er nødvendige til administration af
medlemsforholdet. Følgende personoplysninger indsamles om dig:
-

Personlige oplysninger (herunder fødselsdato, navn, privatadresse, mobilnummer, email)
Tøj- og skostørrelse (i forbindelse med bestilling af Klubtøj)

Anvendelse af personoplysninger
De indsamlede personoplysninger anvendes til følgende formål:
-

Administration af medlemskab
Indberetning til Kommunen
Indberetning af medlemstal i aldersklasser til Centralt ForeningsRegister (drevet i fælleskab af DIF,
DGI og Dansk Firmaidræts Forbund)
Bestilling af klubtøj
Invitationer til klubarrangementer (mail mm).

Adgang til dine personoplysninger
Bestyrelsens medlemmer, Tøj og Sponsorudvalget og Aktivitetsudvalget.
Videregivelse
Nogle af dine personoplysninger videregives til Kommunen og DCU. Derudover sendes oversigt over tøjstr.
mm. til Leverandør af tøj.
Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive videregivet til forsikringsselskab hos DCU hvis
videregivelsen i øvrigt er påkrævet i henhold til relevant lovgivning.
Sletning
Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af
et eller flere af de ovennævnte formål. Som udgangspunkt vil dine almindelige personoplysninger blive
slettet straks efter udmeldelse.
Sikkerhed
Vi bestræber os på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger bedst muligt.

Dine rettigheder
Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har
endvidere ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller blokering af dine personoplysninger. Du kan
derudover til enhver tid uden omkostninger gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre
behandling af dine personoplysninger og i tilfælde af, at indsigelsen er berettiget, vil dine
personoplysninger blive slettet eller blokeret.
Kontakt
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig,
Eller ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til
dette tillæg, kan du rette henvendelse til bestyrelsen hos MCC.
Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os via e-mail eller
telefon (se MCC hjemmeside). Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.
Underskrift
Jeg har læst og forstået indholdet. (Dokumentet betragtes som underskrevet og godkendt ved returnering
af mail).
Bilag 1 –Brug af fotos/video
***
Bilag 1
Brug af fotos /video
Generelt om brugen af fotos/video
MCC anvender i forskellige sammenhænge situationsbilleder- videoer, som typisk viser en eller flere
medlemmer. Offentliggørelsen af situationsbilleder- videoer, kan både ske internt og eksternt, herunder i
forbindelse avisartikler, Facebook og andre markedsføringssammenhænge.
Dine rettigheder
Læs mere om dine rettigheder, jf. pkt. ”Dine rettigheder” under ”behandling af personoplysninger”.
Samtykke
Ved returnering af nærværende erklæring, samtykker du til, at MCC må bruge dit portrætfoto samt
situationsbilleder, hvor du indgår i de ovenfor beskrevne sammenhænge.
Samtykket vedrører også perioden efter endt medlemskab.
MCC vil i forbindelse med førstkommende ordinære opdatering af hjemmeside søge at udskifte
situationsbilleder, hvor du indgår.

Dette samtykke gives på frivillig basis uden begrænsning i tid, ud over hvad der fremgår af denne
samtykkeerklæring. Du kan nægte at give dit samtykke (forbeholdt fotos/video), uden at det får betydning
for dit medlemskab.
Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke i det omfang dit samtykke er nødvendigt for behandlingen,
herunder videregivelsen af oplysningerne/billederne. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du
kontakte bestyrelsen skriftlig med begrundelse herfor.
Nærværende erklæring betragtes som underskrevet og godkendt af dig, ved returnering af mail.
Med venlig hilsen
Mejrup Cykel Club

