
Persondata- og cookiepolitik 
for Danmarks Sportsdanserforbund 

 
 
Følgende beskriver retningslinjer for behandling af personoplysninger.  
Politikken er opdateret den 18. januar 2021. 
 
Danmarks Sportsdanserforbund 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
CVR: 48077013 
 
Indsamling og behandling af oplysninger 
Når du bliver optaget på Danmarks Sportsdanserforbunds landshold, kan DS indsamle og 
behandle følgende oplysninger til brug for deltagelse i turneringer, træningslejre og udvikling af 
din dans: 

• Navn 
• Fødselsdag 
• Telefon 
• E-mail 
• Navn på forældre/værge (hvis du er under 18 år) 
• Kontaktoplysninger på forælder/værge (hvis du er under 18 år) 
• Pasoplysninger 
• Tuneringsresultater og ranglisteplacering 
• Tøjstørrelse 
• Foto og videooptagelser 
• Information om uddannelse(r)  
• Udviklings- og turneringsplaner 
• Kontaktoplysninger på forældre/værge/kontaktpersoner, der bistår dig i forhold til din 

deltagelse på DS’ landshold og elitegrupper 
• Coach navn samt mailadresse 

 
For dansere på det nationale team, kan der desuden indsamles:  

• Trænings- og testresultatet 
• Udveksling af oplysninger med Team Danmark 
• Fordeling af tildelte støttemidler 
• Træningsjournaler 

 
Cookies 
Når du bruger DS’ hjemmeside, benyttes cookies til at indsamle oplysninger om brugen af 
hjemmesiden. Cookies hjælper bl.a. med at sikre funktionaliteten af hjemmesiden. Vi bruger 
sessionscookies, der kun gemmes midlertidigt, indtil du lukker hjemmesiden. 
 
Beskyttelse af oplysninger 
Indsamlede oplysninger gemmes på Google drev, der overholder Google EU’s 
persondataforordning jf. deres ’Data Processing Amendment’ 



(https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html?_ga=2.65270190.1259812913.150153083
9-1800684438.1499263309) 
Oplysningerne gemmes kun så længe vedkommende er aktiv ift. landsholdet 
 
Det er kun sportschefen, der har adgang til alle oplysningerne. Relevante parter i DS får adgang 
til relevante registre, fx har kasserer adgang til fordelingen af jeres støttemidler og 
kraftcenterkoordinator har adgang til kontaktoplysningerne på kraftcenterdanserne. 
 
Ved databrud er vi ansvarlige for og forpligtet til at anmelde dette til Datatilsynet inden for 72 
timer.  
Hvis bruddet på persondatasikkerheden sandsynligvis indebærer en høj risiko for fysiske 
personers rettigheder og frihedsrettigheder, er vi også forpligtede til at informere dig direkte. Det 
vil vi gøre via telefon, mail og på vores hjemmeside, afhængigt af de kontaktoplysninger som vi 
har på de berørte i situationen og alvoren af databruddet. 
 
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre du har givet samtykke hertil.  
 
Dine rettigheder 
Når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække 
dit samtykke tilbage. Det betyder, at vi fremadrettet stopper med at bruge dit samtykke som 
behandlingsgrundlag. Din tilbagetrækning bevirker, at du ikke længere kan være en del af 
Danmarks Sportsdanserforbunds landshold. 
 
Du kan trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til sportschefen på 
sportschef@sportsdans.dk eller tlf.: 22 63 02 99. 
 
Du har desuden ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.  
 
Du har ret til berigtigelse, dvs. få urigtige personoplysninger om dig selv rettet eller dine 
oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger 
mere fuldstændige eller ajourførte.  
 
Du har ret til sletning, hvilket betyder, at du i visse tilfælde har ret til at få slettet 
personoplysninger om dig. 
 
Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.  
 
Du har ret til indsigelse.  
 
Du har ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at du i et struktureret, almindeligt anvendt og 
maskinlæsbart format må modtage de personoplysninger, som du selv har givet os. 
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, 
som du finder på www.datatilsynet.dk. 
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Hvis du har yderligere spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller du 
ønsker at udnytte dine persondatarettigheder, skal du rette henvendelse til sportschefen på 
sportschef@sportsdans.dk eller tlf.: 22 63 02 99. 

mailto:sportschef@sportsdans.dk

