Persondatapolitik i Gadstrup Motion

Nedenstående oplysninger har til formål at oplyse dig som registreret om Gadstrup Motions behandling af
dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige:
Gadstrup Motion
Ramsømaglevej 19
4621 Gadstrup
CVR-nr.

Hvilke oplysninger indsamler Gadstrup Motion?
Gadstrup Motion indsamler og behandler en række personlige oplysninger om dig. De personlige
oplysninger, vi indsamler, afhænger af konteksten af dine interaktioner med os. Nogle af disse
personoplysninger er obligatoriske for oprettelse og administration af dit medlemskab hos os og kræver
som sådan ikke et eksplicit samtykke. Vi indsamler ikke derudover personlige oplysninger om dig uden dit
udtrykkelige samtykke hertil.
Gadstrup Motion indsamler og behandler følgende personlige oplysninger om dig, uden dit særskilte
samtykke. Det betyder, at du ikke kan indgå eller opretholde et medlemskab i Gadstrup Motion, uden at
afgive disse personlige oplysninger:
De oplysninger du afgiver, når du melder dig ind i Gadstrup Motion, og når du opdaterer din profil (fulde
navn, billede, bopæl, mailadresse, telefonnummer, fødselsdato og betalingsoplysninger.
-Oplysninger om din besøgshistorik i vores center samt deltagelse i vore holdtilbud.
-Gennem videoovervågning i vores center, der er etableret med henblik på at øge medlemmernes
og medarbejdernes sikkerhed og tryghed.

Hvad bruger Gadstrup Motion dine personoplysninger til?

Vi bruger dine personlige oplysninger til at administrere dit medlemskab og give dig værdi gennem de
bedste træningsoplevelser. Vi bruger blandt andet dine data, når vores medlemssystem skal kunne
genkende dig som medlem i vores center

Hvem videregiver Gadstrup Motion dine oplysninger til?

Gadstrup Motion videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige.
Der kan dog typisk ske videregivelse til offentlige myndigheder, revisionsfirmaer, advokatfirmaer,
pengeinstitutter eller forsikringsselskaber.
Det kan eksempelvis ske ved inkasso-sager eller ved doping-sager, hvor Gadstrup Motions videregivelse af
personlige oplysninger til Anti Doping Danmark sker med hjemmel i hensynet til en væsentlig
samfundsinteresse.
Gadstrup Motion benytter sig derudover af tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af
Gadstrup Motion. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne
formål. Vi anvender derudover fortrinsvist databehandlere indenfor EU/EØS.
I det omfang vi benytter databehandlere lokaliseret i andre lande, sker det kun hvis disse databehandlere
efterlever EU's regler om persondatabeskyttelse (GDPR).

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller
ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab,
misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Kun dig selv og medarbejdere i Gadstrup Motion, har adgang til dine personoplysninger og sidstnævnte kun
i det omfang, at deres jobfunktion kræver dette.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Gadstrup Motion.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Evt. videomateriale fra overvågningsudstyr udleveres ikke til enkeltpersoner, men alene til politiet.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at
få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du
kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden
hindring.

Ret til tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække et afgivet særskilt samtykke tilbage.

Ret til at klage
Hvis du mener, at Gadstrup Motion har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i
vores behandling af dine oplysninger, kan du vælge at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300
København K, tlf. 33 19 32 00 eller på mail til dt@datatilsynet.dk.

Betingelser
Adgang til centeret
1. Du skal være fyldt 15 for at blive medlem og få en nøglechip
2. Nøglen skal registreres ved hver træning
3. Kun medlemmer med nøglechip har adgang
4. Nøglechippen er personlig og kan ikke deles eller overdrages til andre
5. Du skal modtage instruktion i brug af træningsmaskiner før du kan få en nøgle
6. Ingen træning i bar overkrop
7. Der må kun anvendes fodtøj til indendørs brug
8. Træning foregår på eget ansvar
Brud på overstående regler kan medføre bortvisning, karantæne eller udmeldelse. Indbetalt kontingent vil
ikke blive refunderet.
Reglerne bliver løbende justeret. Brug evt. ris og ros bogen, der ligger på skuffen med programmer

Adfærdsregler
1. Det skal være et rart sted for alle at komme
2. Overtøj og sko skal opbevares i entréen
3. Ryd op efter dig selv, og sæt håndvægte og skiver på plads
4. Maskiner skal rengøres /aftørres efter brug
5. Vis hensyn
6. Rygning og indtagelse af alkohol er ikke tilladt
7. Mobilen bruges udenfor træningslokalet

Doping og udelukkelse

Gadstrup Motion er medlem af DGI og dermed af Antidoping Danmark. Alle medlemmer accepterer ved
indmeldelse nedenstående dopingregler
1. Uvildige repræsentanter fra Antidoping Danmark, kan uanmeldt tage dopingkontrol blandt Gadstrup
Motions medlemmer.
2. Tages der en positiv dopingtest, medfører det som udgangspunkt 2 års bortvisning. Modsætter
medlemmet sig at lade sig teste, betragtes det som en positiv prøve.
Er prøveresultatet positivt, vil Antidoping Danmark sandsynligvis udelukke medlemmet fra træning i alle
centre, der har aftale med Antidoping Danmark.

