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Senest ajourført 29-05-2018 

REOS’ dataansvar 

Overordnet set behandler REOS data for at understøtte administrationen og afviklingen af fod-

boldturneringerne under REOS. REOS er en sammenslutning af klubber. Det er således klub-

berne, der er medlem af REOS (og ikke spillere eller andre personer). 

En del af disse data, som REOS behandler, er dog oplysninger om personer fra de forskellige 

klubber eller fra kredsen af dommere. Vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort 

fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsig-

tig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestem-

te formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der 

er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sikrer, at dine oplysninger 

slettes, når de ikke længere er nødvendige.  

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

REOS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse 

med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 

Kontaktperson:  Torben Schøller Larsen 

Adresse:   Gammelgårdsvej 20, Darup, 4000 Roskilde 

Telefonnr.:   53548128 

Mail:   torben@darupgaard.dk 

Website:   www.reos.dk 

 

Databehandler 

 UnoEuro (hjemmeside og database ligger på UnoEuro’ servere) 

 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 
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1) Holdleder for de enkelte hold:  

o Kontaktoplysninger som klub, hold, navn, adresse, e-mailadresse  

 

2) Klubansvarlig og klubkasserer: 

o Kontaktoplysninger som klub, navn, adresse, e-mailadresse  

 

3) Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer o.l.:  

o Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse  

o Oplysninger om funktion/ansvarsområde i relation til foreningen, her-

under dommerformand og webmaster  

 

4) Oplysninger om spillere der har fået dispensation fra alderskravet:  

o Klub, hold, navn, alder 

 

5) Oplysninger om dommere: 

o Navn, adresse, telefon, email-adresse, 7- eller 11-mands dommer 

 

Her indsamler vi oplysninger  

Normalt får vi oplysningerne fra dig via hjemmesiden.  

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.  

Lovlige grunde til behandling er særligt:  

 Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesse-

afvejningsreglen) 

 Behandling efter vedtægterne eller efter lovkrav 

 

Formålene:  

1) Formål med behandling af holdleder-oplysninger:  

 Foreningens administration af de forskellige turneringer, herunder dommeres og 

øvrige holdlederes muligheder for at kontakte holdledere om afviklingen af kam-

pe 

 Udsendelse af kommunikation i forhold til afviklingen af turneringen 

 Administration af din relation til os, herunder give rettigheder til indrapportering 

af kampresultater, opdatere holdoplysninger mv i foreningens system 

 

2) Formål med behandling af oplysninger om klubansvarlig og –kasserer:  

 Kommunikation til klubber og administration af din relation til os 

 Kontingentopkrævning o.l. 

 

3) Formål med behandling af oplysninger om bestyrelsesmedlemmer o.l.:  

 Håndtering af bestyrelsesmedlemmernes hverv og pligter i foreningen 
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 Opfyldelse af vedtægter og lovkrav 

 Administration af din relation til os 

 

4) Formål med behandling af oplysninger om dommere:  

 Vise dommere og holdledere, hvem der dømmer hvilke kampe – og hvem der 

skal kontaktes i tilfælde af ændringer.   

 

5) Formål med behandling af oplysninger vedrørende spillere på dispensation:  

 Gøre det gennemsigt for alle, hvem der af turneringsledelsen har fået dispensa-

tion fra alderskravet til den pågældende turnering 

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil den-

ne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:  

 Håndtering af dine rettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til ge-

neralforsamling  

 Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.  

 Afholdelse af sociale arrangementer som f.eks. sæsonafslutninger 

 Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situa-

tion i foreningen  

 

Samtykke 

Vores behandling af dine personoplysninger vil stort set altid basere sig på indirekte samtykke 

– idet oplysningerne normalt er registreret af dig selv. Vi indhenter derfor kun dit eksplicitte 

samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til 

de formål, der er beskrevet ovenfor.  

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver 

tid trække det tilbage ved at give os besked om det.  

 

Videregivelse af dine personoplysninger 

Der sker videregivelse af oplysninger om bestyrelsesmedlemmer i nødvendigt omfang til for-

eningens bank, til offentlige myndigheder og til eventuelle organisationer, som foreningen ar-

bejder sammen med.  

Vi videregiver ikke personoplysninger om øvrige personer.  

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 
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Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine 

personoplysninger som holdleder, bestyrelsesmedlem, klubansvarlig eller klubkasserer eller 

som dommer:  

Holdledere: 

Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe du er aktiv holdleder. Dine oplysninger slettes 

inden for en måned efter at du har givet besked om, at din funktion er ophørt. Ofte sker slet-

ningen i forbindelse med at den nye holdleder ”overskriver” og dermed sletter dine oplysninger 

Bestyrelsesmedlemmer:  

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstem-

melse med følgende kriterier: 

 Dine oplysninger på bestyrelsesoversigten på hjemmesiden slettes inden for en måned 

efter at du ophører 

 Oplysninger i generalforsamlingsreferater om dit valg vil ikke blive slettet.  

Klubansvarlige og -kasserer:  

Vi vil opbevare dine personoplysninger indtil en klubansvarlig eller holdleder sletter oplysnin-

gerne og opdaterer med oplysninger om afløserne.  

Dommere:  

Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe dommerformanden anvender dig som dom-

mer. Herefter sletter dommerformanden dine oplysninger inden for en måned efter ophør af dit 

virke.  

Spillere på dispensation:  

Vi vil opbevare dine personoplysninger for det kalenderår, som dispensationen dækker over. 

Oplysningerne slettes af turneringsledelsen senest ved starten på næste sæson.  

 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personop-

lysninger om dig: 

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 

• Retten til indsigt i egne personoplysninger 

• Retten til berigtigelse  

• Retten til sletning  

• Retten til begrænsning af behandling 

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 

• Retten til indsigelse  
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Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at 

henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplys-

ninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller 

sletning så hurtigt som muligt. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

 

Revidering af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved 

ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende 

privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.reos.dk  

 

http://www.reos.dk/

