Politik vedrørende personlige data
Hvad er personoplysninger?

Ishøj Gymnastikforening beder om dine personlige og brugerrelaterede oplysninger, når du køber tjenester eller
produkter på igf.dk eller tilmelder dig nyhedsbreve, konkurrencer, arrangementer, hold m.v. Det er primært
oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail, køn, fødselsdato, og evt. profil-billede.
Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i
lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder, eller persondataloven undtagelsesvis tillader videregivelse
af generelle kundeoplysninger. Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger.
Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse
med.
Husk at enhver oplysning du afgiver - inklusiv personlig identificerbar information - i et offentligt forum som for
eksempel en online-debat / Blog, ikke er omfattet af denne fortrolighedspolitik og kan ses af tredjepart, der ikke har
noget med Ishøj Gymnastikforening at gøre. Vi anbefaler derfor, at du omhyggeligt overvejer, hvilken information du
afgiver i forbindelse med brug af disse.
Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Tilmelder du dig nyhedsbreve, gemmes dine oplysninger indtil tjenesten er afmeldt.
Personoplysninger i forbindelse med medlemskab og tilmelding til arrangementer opbevares i op til 5 år efter sidste
registreret transaktion i forbindelse med varekøb, arrangement eller medlemskab.
Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige
oplysninger, du afgiver i databaser med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter.
Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er en risiko for, at
andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Vær opmærksom på,
at du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Medlemsnummer og adgangskode

Personer, der ønsker at tilmelde sig hold i Ishøj Gymnastikforening, tildeles et medlemsnummer og en adgangskode til
brug for login på igf.dk. Det er personens ansvar at opbevare disse informationer betryggende.
Oplysning om registrering

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en
registrering i henhold til reglerne i persondataloven.
Ved at logge på din brugerprofil på igf.dk, kan du se de personlige oplysninger som Ishøj Gymnastikforening har
registreret. Har du ikke denne mulighed, eller ønsker du ikke at anvende denne mulighed, kan du få oplysningerne,
ved at rette henvendelse til foreningen. Se kontaktinfo (http://igf.dk/Dialog/Kontakt.aspx).
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.
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