Generelle oplysninger
Klubbens juridiske navn er: Akademisk Boldklub også kaldet AB
Selskabsformen er: Forening
CVR: 64 09 14 17
Etableringsår: 1889
Adresse: Skovdiget 1, 2880 Bagsværd
Telefon: 44 98 75 33
Kontaktinfo: info@abgladsaxe.dk
Hjemmeside: http://www.akademiskboldklub.dk/
Akademisk Boldklub er en flerstrenget idrætsklub med følgende afdelinger:
AB Tennis, AB Fodbold, AB Cricket, AB Håndbold.
Akademisk Boldklub herunder de fire afdelinger har fokus på databeskyttelse og vil gerne informere vores medlemmer
om, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver personoplysninger. Denne databeskyttelsespolitik beskriver vores
praksis i forbindelse med de personoplysninger, som vi indsamler via vores hjemmeside. Databeskyttelsespolitikken
omhandler i begrænset omfang bl.a., hvordan oplysninger indsamles, bruges eller videregives af tredjemand enten på
andre hjemmesider eller offline. Vi vil kunne ændre denne databeskyttelsespolitik ved at lægge en ny
databeskyttelsespolitik op på hjemmesiden. Du kan se, hvornår databeskyttelsespolitikken sidst er blevet ændret, ved
at kigge i bunden af dette dokument. Eventuelle ændringer i databeskyttelsespolitikken vil træde i kraft, så snart vi har
lagt den ændrede databeskyttelsespolitik op på vores hjemmeside. Dog vil eventuelle væsentlige ændringer i
databeskyttelsespolitikken, der måtte forringe beskyttelsen af de af dig udleverede personoplysninger, først træde i
kraft, når du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil.
Bestilling
Du kan bestille ydelser i form at indmeldelse i klubben og vælge idrætsgren via klubbens hjemmeside eller via direkte
henvendelse til kontoret på 1. sal på Skovdiget 1, 2880 Bagsværd. Alle priser på hjemmesiden er i danske kroner.
Betaling
Betaling af ydelser kan ske med betalingskort på vores hjemmeside og ved betaling med kort er du altid sikret mod
misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen
selvrisiko i tilfælde af at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit
betalingssystem. Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL), og det er således

kun Nets, der kan læse dem.
Fra oktober 2017 kan du også benytte Mobile Pay ifm. betaling af stævner, kontingent mv..
INDMELDELSE OG KONTINGENTER
Indmeldelse i Akademisk Boldklub kan ske via hjemmesiden eller ved henvendelse direkte til kontoret på 1. sal. Man
er først indmeldt, når man har betalt indmeldelsesgebyr og kontingent. Indbetaling kan ske via hjemmesiden eller i
kontorets åbningstid. Ved betaling med kort bliver beløbet straks trukket ved afsendelse af bekræftelse på
tilmeldingen. På klubbens hjemmeside kan du betale med følgende betalingsmidler: Visa og MasterCard
MobilePay kan benyttes i tilfælde af stævner og arrangementer samt straks kontingentbetaling.
Du kan også tilmelde din betaling til PBS.
Man må først benytte AB’s anlæg, når man er indmeldt i klubben. Kun medlemmer der er indmeldt og som ikke er i
restance må deltage på AB’s hold og benytte AB’s anlæg og faciliteter jf. §9 i vedtægterne.
PERSONOPLYSNINGER
Ved indmeldelse i klubben overfører du personoplysninger til Akademisk Boldklub.
Personoplysninger betyder oplysninger, som identificerer eller kan identificere en person, og som vi indsamler, når du
anvender vores hjemmeside, nemlig dit navn, postadresse (herunder fakturerings- og leveringsadresser),
telefonnummer, faxnummer, e-mail-adresse, statsborgerskab, klub du tidligere har spillet i og årstal samt kreditkortog betalingskortoplysninger.
Hvis du forsyner os med personoplysninger vedrørende en anden person, bedes du sikre dig, at du har ret til at
videregive disse oplysninger til os.
For du kan indgå en aftale med Akademisk Boldklub via hjemmesiden skal du lade dig registrere med følgende
personlige oplysninger:
Navn og køn
Adresse
Email-adresse
Statsborgerskab
Telefon privat og mobiltelefonoplysninger
Information om tidligere klub
Personoplysningerne registreres hos Akademisk Boldklub i vores kundedatabase.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere en ydelse til dig.
Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige
samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Bestyrelsen i afdelingen, økonomimedarbejderen, forretningsføreren og den administrative medarbejder har adgang
til de oplysninger, der registreres om dig. Vores IT – leverandør har adgang til dine data uden rettigheder. Ligeledes vil
dine betalingsdata blive registreret af ClearHouse.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret og Akademisk Boldklub registrerer ingen personfølsomme oplysninger
(eksempelvis CPR-numre).
Som indmeldt i AB har du altid ret til at gøre indsigelse mod registrering af data og du har ret til indsigt i hvilke
oplysninger, der er registreret om dig.
Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Akademisk Boldklub på:
info@abgladsaxe.dk.

AFMELDING af mail modtagelse
Du kan til enhver tid afmelde dig modtagelse af henvendelse på mail fra Akademisk Boldklub ved blot at sende os en
mail på: info@abgladsaxe.dk. Vi gør opmærksom på, ved at afmelde dig mail henvendelser, vil Akademisk Boldklub
ikke længere kunne sende dig informationer ang. programændringer, betalinger, arrangementer eller øvrige
henvendelser på mail.
SÅDAN BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER
Akademisk Boldklub bruger primært personoplysningerne i forbindelse med handel med dig i overensstemmelse med
og/eller i relation til den aftale, vi indgår med dig. Vi vil kunne anvende dine personoplysninger til følgende formål:
• Til at behandle dine forespørgsler som f.eks. at svare på et spørgsmål vedrørende vores idrætstilbud, at hjælpe dig
med at finde det rigtige hold, at behandle din betaling og/eller at yde kundeservice til dig.
• Til at sende dig vigtige oplysninger vedrørende AB og hjemmesiden, ændringer i vores betingelser og politikker
og/eller andre administrative oplysninger.
•

Til at sende dig kontoudtog og påmindelser om betaling

• Til at informere dig om produkter, programmer, ydelser og kampagner, som vi tror kan være af interesse for dig
(efter at have modtaget dit samtykke til at gøre dette).

• Til at give dig mulighed for at ændre dine kontaktoplysninger
• Til brug for vores interne forretningsgange fremadrettet, nemlig dataanalyse, revision, udvikling af nye produkter,
videreudvikling af vores hjemmeside, forbedring af vores ydelser, identifikation af nye trends samt beregning af
effektiviteten af vores reklamekampagner.
SÅDAN BEHANDLES PERSONOPLYSNINGER AF TREDJEMAND
Akademisk Boldklub vil kunne videregive Personoplysninger til tredjemand til følgende formål:
• Til eksterne serviceydere, der løbende udpeges som databehandlere, til brug for Akademisk Boldklub’s hjemmeside
hosting, dataanalyser, diverse IT-ydelser, e-mail-leveringsydelser, spørgeundersøgelser, applikationer eller opslag
relateret til sociale medier, betalings- og kreditkortbehandlinger og andre lignende ydelser.
• for at kunne identificere dig over for de personer, som du sender meddelelser til via hjemmesiden.
• til tilknyttede trænere og frivillige i klubben som deltager på diverse arrangementer, såfremt du deltager i disse og
dermed accepterer de tilknyttede betingelser.
• på din egen foranledning ifm. tjenester (f.eks. opslagstavler, facebooksider i afdelingerne), hvor du har mulighed for
at lægge oplysninger og materiale op. Det bemærkes, at alle de oplysninger, som du lægger op eller videregiver via
disse tjenester (f.eks. personoplysninger i eventuelle fotos, historier, kommentarer og videoer, som du lægger op), vil
blive offentligt tilgængelige oplysninger, der måske vil kunne ses af besøgende på hjemmesiden og af offentligheden i
almindelighed.
DATAANSVARLIG
Akademisk Boldklub er dataansvarlig i henhold til direktiv 95/46/EF om beskyttelse af personoplysninger, og Winkas er
databehandler. Det er Akademisk Boldklub der fastsætter behandlingsformål og -metode. Winkas er en virksomhed i
Nordjylland som udvikler IT systemer til data opbevaring og behandling af data.
EKSTERNE HJEMMESIDER
Denne databeskyttelsespolitik omfatter ikke - og Akademisk Boldklub er ikke ansvarlige for - hverken databeskyttelse,
oplysninger eller anden praksis hos tredjemand, medmindre vi forsyner den pågældende tredjemand med de
personoplysninger, som du har leveret til os.
I visse tilfælde vil vi kunne tillade dig at benytte en tredjemands betalingsservice til at foretage betalinger. Hvis du
ønsker at foretage en betaling ved hjælp af en betalingsservice, vil du blive dirigeret hen til en hjemmeside, der er

hostet af den pågældende Betalingsservice og ikke af os. Eventuelle oplysninger, som du afgiver via en
Betalingsservice-side, vil være omfattet af den pågældende betalingsservices databeskyttelsespolitik og ikke af
nærværende Databeskyttelsespolitik. Vi har ingen kontrol med og påtager os ikke noget ansvar for, hvis en
Betalingsservice anvender oplysninger, der er indsamlet via en betalingsservice-side.
Hvis du betaler med et betalingskort fra en bank, der er beliggende i et land uden for EU, vil dine betalingsdata kunne
blive sendt til det pågældende land for at muliggøre behandlingen af din betaling. Ved at afgive dine betalingskortoplysninger accepterer du udtrykkeligt, at dine betalingsdata vil kunne blive sendt til det pågældende land uden for
EU.
SIKKERHED
Vi har iværksat rimelige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger til at beskytte de
personoplysninger, som vi har kontrol med. Desværre kan der ikke gives nogen garanti for, at datatransmissioner over
internettet eller datalagringssystemer er 100 % sikre. Såfremt der sker et sådant brud på sikkerheden, som med
rimelighed kan anses for at kunne have indvirkning på beskyttelsen af dine data, vil vi informere dig herom snarest
muligt.
COOKIES
Vi bruger cookies på vores hjemmeside. En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et
netværk registreres hos brugeren selv (på dens harddisk). Det betyder at serveren ved brugerens næste besøg ved
hvem brugeren er. En cookie lagrer brugerens adfærd på en hjemmeside. En cookie er en tekstfil som sendes til din
browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere når der
bruges cookies eller du kan slå cookies helt fra.
FØLSOMME OPLYSNINGER
For så vidt angår følsomme personoplysninger (f.eks. CPR-nr., oplysninger om race eller etnisk oprindelse (som f.eks.
fotografier), politisk overbevisning, religion eller anden trosretning, helbred, strafbare forhold,
fagforeningsmedlemsskab), bedes du undgå både at sende os sådanne oplysninger direkte og at oplyse disse på eller
via hjemmesiden. Akademisk Boldklub indsamler IKKE følsomme personoplysninger på sine medlemmer.
KONTAKTINFO
Hvis du har spørgsmål vedrørende denne databeskyttelsespolitik, beder vi dig kontakte vores kontor på
info@abgladsaxe.dk eller på telefon til 44 98 75 33.
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