Privatlivspolitik for Den Danske Billard Union
Den Danske Billard Union (DDBU) er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF). DDBU
arbejder for udbredelse af billardsporten i Danmark. For at DDBU kan udføre disse opgaver, er vi
nødt til at have viden om de danske billardklubber, herunder medlemmerne i de danske
billardklubber.
DBBU indsamler derfor en række personoplysninger om dig i den billardklub, som du er relateret til
som medlem. Nedenfor kan du læse mere om, hvilke personoplysninger vi registrerer om dig, hvad vi
bruger personoplysningerne til samt dine rettigheder i forhold til vores registrering og brug af dine
personoplysninger.
Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine personoplysninger til brug for
ovenstående formål. Vi videresælger aldrig oplysninger om dig til andre, ligesom vi ikke udleverer
dine personoplysninger til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

DDBU er dataansvarlig – kontaktinformation
DDBU er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig, og vi
sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. DDBU kan
kontaktes her:
Den Danske Billard Union
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
CVR-nr.: 86 77 46 15
Telefon: 43 26 20 82
Mail: ddbu@ddbu.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger
Dine personoplysninger behandles til følgende formål:
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
opnåede resultater.
Registrering af Danske Mesterskaber, Regionsmesterskaber og Rekorder. DDBU Lederpris og
Æresmedlemmer. Dette af hensyn til billardens historie.

Registrering af klubmedlemsskab.
Ovennævnte til brug for at kunne informere om aktiviteter i forbundet.
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.
Planlægning, afholdelse og kontakt vedrørende DDBU kurser (dette sker kun, såfremt du tilmeldes
kursus fra DDBU)
Udsendelse af nyhedsbreve.
Rådgivning og vejledning af billardklubberne, såfremt de kontakter os med en konkret sag
vedrørende dig, eksempelvis forsikringsspørgsmål eller lignende.
For det tilfælde, at du sender os en uopfordret ansøgning eller en ansøgning på baggrund af
jobopslag, vil vi behandle de oplysninger, du selv har anført i din ansøgning med det formål at
vurdere din ansøgning.
I øvrigt henvises til DDBU’s hjemmeside hvor DIF redegør for klubbernes håndtering af forordningen.
Med venlig hilsen
Jan Bemmann
Generalsekretær DDBU

