
 

 

 
 
 
Privatlivspolitik for Den Danske Billard Union (DDBU) 
 
Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i DDBU behandler dine personoplysninger.  
 
DATAANSVARLIG 
I DDBU er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig. Vi er: 
Den Danske Billard Union 
CVR: 86774615 
Brøndby Stadion 20 – 2605 Brøndby 
Mail: ddbu@ddbu.dk 
Telefon: 43262082 
 
BRUG AF PERSONOPLYSNINGER 

 Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål: 

 Registrering af spillerlicens. 

 Registrering af tilmeldinger til turneringer. 

 Registrering og betaling for deltagelse i turneringer, registrering af gennemsnit og registrering af opnå-
ede resultater. 

 Registrering af klubmedlemsskab. 

 Ovennævnte til brug for at kunne informere om aktiviteter i forbundet. 

 Registrering af Danske Mesterskaber, Regionsmesterskaber og Rekorder. DDBU Lederpris og Æresmed-
lemmer. Dette af hensyn til billardens historie. 

 Planlægning, afholdelse og kontakt vedrørende DDBU kurser (dette sker kun, såfremt du tilmeldes kur-
sus fra DDBU) 

 Udsendelse af nyhedsbreve. 

 Rådgivning og vejledning af billardklubberne, såfremt de kontakter os med en konkret sag vedrørende 
dig, eksempelvis forsikringsspørgsmål eller lignende. 

 Data om ansatte og ledelse i forbindelse med udbetaling af løn, vederlag etc. 

 Bankoplysninger videregives til DIF til brug for udbetalinger af præmiepenge og bankettilskud.  

 Informationer om betalingskort ved indbetaling til turneringer. 
 
Kategorier af personoplysninger  

 Vi indsamler følgende oplysninger: 

 Almindelige personoplysninger. 

 For klubbestyrelser: Navn, adresse, køn, Mailadresse, telefonnummer og fødselsdato. 

 For klubmedlemmer: Navn, køn, telefonnummer og fødselsdato. 

 For bestyrelsesmedlemmer af DDBU: Navn, adresse, Mailadresse, telefonnummer. 

 For ansatte i DDBU og andre der aflønnes i form af diæter: Som ovenfor + CPR nummer. 

 Kursusdeltagere: Navn og Mailadresse, klubnavn. 

 Jobansøgninger: Navn, adresse, Mailadresse, CV, CPR-nummer, telefonnummer. 
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KILDER  

 Når vi modtager information fra andre end dig selv, vil disse kilder være: 

 En tidligere arbejdsgiver. 

 Online kilder, f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige. 

 Offentlige myndigheder. 

 Klubber i DDBU. 

 DIF. 
 
BEHANDLINGSGRUNDLAG 
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag: 
Registrering af foreninger, oplysninger om kontaktpersoner, registrering ved tilmelding/betaling i forbindelse 
med kurser og aktiviteter. 
 
VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER  
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: 
DIF og vore klubber, samt internationale forbund, hvis nødvendigt af hensyn til registrering og deltagelse i akti-
viteter.  
For ansatte og andre personer, der aflønnes: Til offentlige myndigheder og forsikringer. 
 
OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER 
Vi vil opbevare dine personoplysninger i den periode hvor klubben er medlem af DDBU.  
Vi vil opbevare dine personoplysninger og registrerede gennemsnit i op til 5 år efter ophør af klubmedlems-
skab. 
Vi vil opbevare informationer om disciplinærsager i op til 3 år efter en sag er afsluttet. 
Informationer fra betalingskort slettes umiddelbart efter registrering. 
For ansatte og andre personer, der aflønnes, opbevares data i 5 år efter arbejdsophør.  

 

DINE RETTIGHEDER 
Du har følgende rettigheder: 

 Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. 

 Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine per-
sonoplysninger begrænset. Dette kan dog indebære konsekvenser vedr. medlemskab. 

 Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte 
markedsføring. 

 Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit 
samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du: Kontakte DDBU’s sekretariat. Dette kan dog 
indebære konsekvenser vedr. medlemskab. 

 Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt 
og maskinlæsbart format (dataportabilitet).  

 Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 
 
Sidst opdateret: 24. maj 2018 
Jan Bemmann 
Generalsekretær. 
 


