Persondatapolitik:
Ved indmeldelse i Midtfyns Volleyballklub samt ved ønske om deltagelse på diverse mail-lister i klubben
accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Midtfyns Volleyballklub respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som du
afgiver til os. Desuden er vi opmærksomme på behovet for at beskytte og behandle dine personlige
oplysninger forsvarligt.
Midtfyns Volleyballklub indgår pt. ikke aftaler eller partnerskaber med firmaer, som i sig selv medfører
udlevering af personfølsomme data. Vi indsamler ikke IP-adresser og anvender ikke cookies på dit
terminaludstyr ved klik på vores hjemmeside, mvk.dk.

Personoplysninger:
Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder,
men ikke begrænset til, for- og efternavn, alder, privat-adresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller
arbejdsplads.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?
Du kan altid tilgå mvk.dk uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.
Midtfyns Volleyballklub har dog brug for visse personoplysninger for at kunne kontakte dig og levere
nyheder og andre tjenester til dig. Vi indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:
•
•
•
•
•

Indmelder dig i klubben
tilmelder dig en mail-liste
deltager i en event
sender en forespørgsel via hjemmesiden
i øvrigt giver personoplysninger til os (f.eks. pr. tlf. eller på anden måde)

Midtfyns Volleyballklub indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige (f.eks. navn, e-mailadresse, telefonnr. eller privat adresse) for at kunne administrere holdene og levere den ydelse, du
efterspørger, hindre og bekæmpe misbrug samt evt. føre statistik.
Vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger om dig fra tredjemand, undtagen børneattester på
trænere af Kids/teens.
Midtfyns Volleyballklub opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, fx kortnumre på
betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?
Personoplysninger afgivet til os videregives kun til:
• klubbens interne afdelinger/hold
• udvalgte leverandører/tredjemænd, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at
levere varer eller serviceydelser, som du har bestilt gennem os, f.eks. spilletrøjer.
Midtfyns Volleyballklub videregiver i øvrigt kun personoplysninger til andre, fx misbrugsregistre i
henhold til gældende lov, hvis du udøver misbrug eller svindel over for klubben
For at kunne videreudvikle og forbedre mvk.dk kan vi føre statistik over, hvordan du bruger
hjemmesiden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, fx til at se hvilke sider, du bruger
mest.

Hvor lagres dine personoplysninger?
Hos Midtfyns Volleyballklub lagres personoplysningerne så længe, du er medlem af klubben samt i
mindst 5 år herefter, med mindre du aktivt ønsker dem slettet. Indsamling af personoplysninger sker
kun med dit samtykke, således at du er informeret om, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Vi
opbevarer ikke dine informationer krypteret. Vi transmitterer ikke oplysninger krypteret.
Medlemsoplysninger opbevares i Dropbox samt hos UNOEURO.com (mail-lister), begge steder
beskyttet af adgangskoder som kun kendes af, - og som kun kan tilgås af bestyrelsesmedlemmer eller
andre, der er autoriseret hertil af bestyrelsen.

Sikkerhed og databeskyttelse ved medlemskab:
Ved afgivelse af oplysninger om dig selv bliver de behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid
gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.
Midtfyns Volleyballklub fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade, såvel direkte som indirekte, der
måtte opstå som følge af misbrug af medlemmers persondata, såfremt dette misbrug ikke er sket som
følge af uagtsom handlemåde fra Midtfyns Volleyballklub.

Adgang til oplysninger:
Som registreret hos Midtfyns Volleyballklub, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du
har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter
persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til klubben via e-mail:
bestyrelsen@mvk.dk.

Kontakt, ændring og opdatering af privatlivspolitikken:
Midtfyns Volleyballklub forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af
privatlivets fred.

