HSS24
Information om behandling af persondata hos Havdrup/Solrød Skytteforening
1. Generel oplysningspligt
Inden Havdrup/Solrød Skytteforening (HSS24)
agerer som dataansvarlig, skal du efter Databeskyttelsesforordningen have oplyst hvordan og
hvornår, HSS24 indhenter, behandler og/eller
videregiver dine personoplysninger.
2. Dataansvarlig
Dataansvarlig er Havdrup/Solrød Skytteforening,
Litorinaparken 95, 2680 Solrød, CVR nr. 31661676.
3. Formål og retsgrundlag
Formålet med behandling af medlemsoplysninger:
• Medlemshåndtering inkl. kontingentopkrævning
• Som led i foreningens idrætsaktiviteter og
beslægtede aktiviteter, herunder planlægning,
gennemførsel og opfølgning
• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
• Levering af varer og ydelser, du har bestilt
Formålet med behandling af oplysninger om ledere,
trænere og særligt betroede medlemmer ud over de
almindelige medlemsoplysninger:
• Håndtering af nævnte personers hverv og pligter
• Overblik over og opnåede erfaringer og
kompetencer, herunder kurser
• Opfyldelse af lovkrav
• Udbetaling af evt. løn, godtgørelser, refusioner
og lignende
Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningen og -beskyttelsesloven samt
Retshåndhævelsesdirektivet og -loven. Dertil
Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV) samt
lovgivningen vedr. våben. Herudover er almen
behandling af dine oplysninger, som nødvendig for
at indgå en aftale eller til gennemførelse af
foranstaltninger til indgåelse af aftaler.
4. Modtagere af oplysningerne
I det omfang, det er nødvendigt for at opfylde
aftaler med dig og formålene for vores behandling,
videregiver HSS24 i visse tilfælde oplysningerne.
Videregivelse sker til myndighederne i det omfang
vi er forpligtet til det, eller det er nødvendigt for at
opfylde aftaler.
Desuden videregiver vi oplysninger til eksterne
samarbejdspartnere, herunder DGI, og andre
skytteforeninger mv. i det omfang det er aftalt.
Hvis du misligholder dine forpligtelser overfor os,
kan vi indberette dig til de relevante myndigheder.
5. Kategorier af oplysninger
For alle foreningens medlemmer behandler HSS24
følgende oplysninger:
• Navn, kontaktdata og fødselsdag

Medlemmer med våbenpåtegninger behandles
desuden følgende oplysninger:
• CPR-nummer
• SKV-erklæringer
Ledere, trænere og særligt betroede medlemmer:
• Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv
i relation til HSS24 og bankkontonummer.
• Oplysninger om strafbare forhold ved
indhentelse af fx børneattester og SKVerklæringer.
Øvrige, som fx gæsteskytter:
• Navn, kontaktdata og fødselsdag
HSS24 indsamler og behandler som udgangspunkt
ikke følsomme oplysninger om dig. Men hvis du selv
giver os følsomme oplysninger, fx om
helbredsforhold, betragter vi det som din accept af,
at vi kan gemme oplysningerne. Vi anvender dem
dog ikke i andre sammenhænge.
6. Tidsrum for opbevaring
HSS24 opbevarer kun dine data så længe der er
grund til det, eller vi har pligt til det i henhold til
lovgivningen. For alle personkategorier vil data
opbevares i 5 år.
7. Dine rettigheder
Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger HSS24 har
registreret om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi
anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe
vi opbevarer dine oplysninger, og hvortil vi
videregiver oplysninger om dig.
Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen
eller hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og til vores foreningsgrundlag og
foreningspraksis.
Hvis der er fejl i oplysningerne, har du ret til at få
dem berigtiget. Du har ret til at få udleveret
oplysninger, du selv har givet os udleveret i et
skriftligt eller elektronisk format.
8. Klage over behandling af oplysninger
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine
personoplysninger, kan du klage til os. Du kan
desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5.,
1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk
9. Pligt til at meddele oplysninger
Du er ikke forpligtet til at give os dine oplysninger.
Men det er en forudsætning for medlemskab. Hvis
ikke du giver os de nødvendige oplysninger, vil dit
medlemskab blive afvist.

