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1. Forord 
Breinholtgård Golf Klub behandler personoplysninger og har derfor, i henhold til databeskyttelsesforordningens 
artikel 13, vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger 
for sikring af en lovlig, fair og gennemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores behandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra 
berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyl-
delse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Vi videresælger aldrig personoplysninger til andre, ligesom vi ikke udleverer dine personoplysninger til andre 
end beskrevet i denne privatlivspolitik. 

2. Dataansvarlig 
Breinholtgård Golf Klub er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indhentet, og vi 
sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Breinholtgård Golf Klub kan kontaktes her: 

Breinholtgård Golf Klub  
Kokspangvej 17-19 
6710 Esbjerg V. 
Telefon: 75115700 
Mail: info@bggc.dk  

3. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler kun ”Almindelige personoplysninger” dvs. personoplysninger der ikke er nævnt i databeskyttel-
sesforordningens artikel 9 stk. 1 vedrørende personoplysninger af særlig karakter, såkaldte ”følsomme person-
oplysninger”. Disse omfatter race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere 
en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle 
orientering. 

3.1 Medlemmer. 

 Vi behandler følgende personoplysninger: 

 Registrerings- og kontaktoplysninger 
Navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, arbejdsplads/firma-
navn. 
Forældres/værges kontaktoplysninger i forbindelse med børn og unge under 18 år. 

 Golfrelevante oplysninger 
Medlemsnr., eventuel tidligere medlemsklub, golfhandicap, turneringsresultater, billeder mm. 

3.2 Ledere, trænere, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt andre der har funktion i klubben 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

 Kontaktoplysninger 
Navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse. 

 Portrætbillede 

 CPR-nr. 
For ledere og trænere der har med børn og unge at gøre. 

3.3 Deltagere i turneringer, alm. spil på banen samt sportslige eller sociale arrangementer 

Omfatter medlemmer, greenfeegæster og gæster der deltagere i f.eks. turneringer, alm. spil på banen, junioruge, 
skoleklassebesøg, Company Days, åbent hus-arrangementer, frivillige hjælpere i forbindelse med turneringer og 
arrangementer m.v. 

Vi behandler følgende personoplysninger i relevant omfang: 

 Kontaktoplysninger 
Navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse og arbejdsplads/firmanavn. 
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 Golfrelevante oplysninger 
Medlemsnr, hjemmeklub, golfhandicap, turneringsresultater, situationsbilleder (billeder af aktiviteter 
og situationer i og omkring Klubhuset, holdbilleder og portrætbilleder af præmietagere). 

4. Formål med behandling af personoplysninger 
Formålet med behandling af personoplysninger er som anført i det følgende, alt afhængig af din relation til 
Breinholtgård Golf Klub. 

4.1 Generelt gælder for alle 

 Opbevaring af personoplysninger der har historisk værdi eller et statistisk formål. 

 Kontaktoplysninger for udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab 
eller besøg i klubben. 

4.2 Medlemmer 

 Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven. 

 Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne, herunder adgang til spil på banen. 

 Opfyldelse af dine medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent. 

 Orientering om Breinholtgård Golf Klubs aktiviteter i klubben og i klubhuset, f.eks. i nyhedsbreve, 
klubblad og på hjemmeside. 

4.3 Ledere, trænere, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer 

 Opfyldelse af lovkrav, herunder børneattester for de ledere/trænere der har med børn at gøre. 

 Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i klubben. 

 Offentliggørelse af kontaktinformationer og portrætbillede på hjemmesiden, i kommunikationen til 
medlemmer, i klubhuset samt andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlem-
mer kan kontakte dig. 

4.4 Deltagere i turneringer, alm. spil på banen, sportslige eller sociale arrangementer 

Omfatter medlemmer, greenfeegæster samt gæster og hjælpere der deltagere i f.eks. turneringer, alm. spil på 
banen, junioruge, skoleklassebesøg, Company Days, åbent hus-arrangementer, m.v. 

 Planlægning, afvikling, og opfølgning af turneringer, herunder registrering af scorer, offentliggørelse af 
resultater på opslag i Klubhuset, i nyhedsbreve, på sociale medier, på hjemmesiden, i klubbladet samt i 
Golfbox. 

 Planlægning og afvikling af sociale arrangementer samt sportslige og andre aktiviteter. 

 Offentliggørelse af situationsbilleder (billeder af aktiviteter og situationer i og omkring Klubhuset og 
på banen, holdbilleder og portrætbilleder af præmietagere) - taget både i dagligdagen, under turneringer 
og arrangementer - på opslag i Klubhuset, i nyhedsbreve, på sociale medier, på hjemmesiden, i klub-
bladet, i Golfbox samt i foldere, brochurer m.v. 
Breinholtgård Golf Klub yder ikke betaling for brug af billeder. 

 Administration af greenfee spillere og herunder fritspils aftaler. 

4.5 Gavegivere 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

 Navn, adresse samt CPR-nummer til brug for indberetning til skat. 

5. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger 
Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger følger af den til enhver tid gældende lovgivning, pt. databe-
skyttelsesloven (lov nr. 502 af 23-05-2018) og databeskyttelsesforordningen (EU 2016/679 af 27-04-2016). 

Dine personoplysninger behandles i henhold til en af følgende bestemmelser i databeskyttelsesforordningen: 

 Artikel 6, stk. 1 (a)  -  (Samtykke) 
Nogle af de ”Almindelige personoplysninger” kræver at du giver samtykke til, at Breinholtgård Golf 
Klub kan behandle disse til et eller flere specifikke formål. (F.eks. offentliggørelse af kontaktoplysnin-
ger, klubmedlemslister og portrætbilleder). 
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 Artikel 6, stk. 1 (b)  -  (Opfyldelse af en kontrakt) 
Behandling er nødvendig for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og klubben om 
et medlemskab af Breinholtgård Golf Klub. 

 Artikel 6 stk. 1 (c)  -  (Overholdelse af en retslig forpligtelse) 
Behandling er nødvendig for at Breinholtgård Golf Klub kan overholde en retslig forpligtigelse. 

 Artikel 6 stk. 1 (f)  -  (Forfølgelse af en legitim interesse) 
Behandling nødvendig for at Breinholtgård Golf Klub kan forfølge en legitim interesse med mindre 
dine interesser og rettigheder for beskyttelse af personoplysninger går forud herfor. 

Dit CPR nr. behandles i henhold til bestemmelser i Databeskyttelsesloven kapitel 3, §11: 

 I forbindelse med indhentelse af børneattest, jf. børneattestloven § 2, stk. 1. 

  Gavegiveres CPR nr. videregives til SKAT for at gavegiver kan opnå skattefrihed.  

6. Deling af dine personoplysninger 
Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere: 

 Golfbox. 

 Økonomisystem. 

 Betalingsservice med henblik på betalingsformidling. 

 Andre medlemmer i klubben. 

 Journalister der dækker turneringer. 

 Bank. 

 Politiet når vi indhenter børneattester. 

 Rådgivere som advokater og revisorer m.v. 

 Dansk Golf Union som er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) til varetagelse af golf-
sportens interesser og udvikling. 

 Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT for gavedonationer. 

7. Hvor får vi dine personoplysninger fra? 
Personoplysningerne behandlet af Breinholtgård Golf Klub indhentes således: 

 Hos dig eller dine forældre/værge, som har meldt dig ind. 

 Golfbox. 

 Offentlige myndigheder. 

 Dansk Golf Union. 

8. Opbevaring/sletning af dine personoplysninger 
 Personoplysninger der er omfattet af et tilbagekaldt samtykke slettes straks. 

 Personoplysningerne slettes generelt når der ikke længere er et lovmæssigt eller legitimt krav for opbe-
varing, og herunder at de ikke længere har en historisk eller statistisk værdi. 

 Personoplysninger relateret til økonomi i forbindelse med medlemskab, funktion som leder/træner eller 
bestyrelse-/udvalgsmedlem opbevares i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse/fratræden af 
praktiske og administrative hensyn. 
Hvis vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbe-
vare dine personoplysninger, så længe det er relevant i forhold til disse formål/love. 

9. Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personop-
lysninger. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Breinholtgård Golf Klub 

 Ret til at se personoplysninger (indsigtsret) (artikel 13, 14 og 15) 
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi har indhentet hos dig og andre, til hvilket for-
mål de er indhentet og til hvem de evt. er videregivet.  
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 Ret til berigtigelse (rettelse) (artikel 16) 
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.  

 Ret til sletning (artikel 17) 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger, før det normale slettetidspunkt. 

 Ret til begrænsning af behandling (artikel 18) 
Du har 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 personoplysningerne – 
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gæl-
dende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

 Ret til indsigelse (artikel 21) 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplys-
ninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) (artikel 20) 
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. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder 
på www.datatilsynet.dk. 

10. Klage til Datatilsynet  
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personop-
lysninger på. 
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

11. Revidering af privatlivspolitikken  
Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine personoplysnin-
ger på eller der sker ændringer i lovgivningen. 

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret og der vil blive sendt en orientering til alle 
medlemmer. 
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. 

 
Breinholtgård Golf Klub den 4. marts 2019 

Rev.: 15-02-2020  (Datatilsynets ændring af praksis vedr. offentliggørelse af portrætbilleder (02-09-2019)). 


