Personvernerklæring
Her kan du se hvilke personopplysninger Trondheim Golfklubb samler inn om deg,
hvem som har ansvaret, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til . Du kan lese mer
om personvern på www.datatilsynet.no
1.Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig for personopplysninger for Trondheim Golfklubb
orgnr 977 478 553 er Daglig leder Terje Skogseth.
Kontaktinformasjon:
Adresse : Sommerseter, 7020 Trondheim
Telefon 73 53 18 85
E.post: post@golfklubben.no
2. Behandling av personopplysninger
Vi følger norsk lov ihht personopplysningsloven Personopplysningsloven § 19
ved behandling av personopplysninger. Her følger at man skal ha et gyldig
behandlingsgrunnlag for å behandle personopplysninger. Dette kan være kontrakt/
innmeldingsskjema eller samtykke. Vi bruker alltid innmeldingsskjema.
3. Hvilke opplysninger samler vi inn om deg og hvorfor
Ved innmelding samles det inn opplysninger om navn, adresse, fødselsdato,
telefonnummer, emailadresse samt betalingsopplysninger. Det er frivillig å gi fra seg
personopplysninger. Opplysningene bruker vi for å kunne informere om klubbens
aktiviteter, møter og lignende. Vi sender også ut spørreundersøkelser for å gjøre
klubbens aktiviteter bedre tilpasset våre medlemmers behov. Dette gjøres via e-mail,
SMS eller sosiale media. Alle medlemmer blir registrert inn i Golfbox.no. Her har
Norges Golfforbund inngått en avtale på vegne av alle golfklubber i Norge, Golfbox.no
har egne personvernerklæringer for webløsning og app.
4. Deling av informasjon
Personopplysninger behandles konfidensielt av Trondheim Golfklubb og de behandles
kun av autoriserte ansatte. Deling av personopplysninger vil kreve et juridisk
behandlingsgrunnlag og opplysninger deles som regel ikke uten samtykke av den
registrerte.
5. hvilke rettigheter har du
Du har i henhold til personopplysningsloven rett til innsyn i hvilke personopplysninger
Trondheim Golfklubb har registrert om deg til enhver tid. Du kan be om at
opplysningen endres eller slettes dersom de er feil. Trondheim Golfklubb vil slette alle
opplysninger om deg dersom du melder deg ut av klubben eller at opplysningene ikke er
relevante av en eller annen grunn.
Dersom du vil gjøre endringer eller få slettet opplysninger kan du sende en mail til
post@golfklubben.no .

Oppdatert personvernerklæring vil til enhver tid ligge tilgjengelig på vår hjemmeside:
www.golfklubben.no
6. Hvordan sikres dine personopplysninger
Vi har gjort sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert
bruk og videreformidling.

