
Persondataforordning. 
  

Bredballe Dancers er på lige fod med alle andre instanser forpligtet til at have en 
GDPR Politik eller en såkaldt Persondataforordning. 
  
Nedenstående kan du læse om dette, og skulle du have spørgsmål eller 
kommentarer, er du meget velkommen til at rette henvendelse til klubbens 
bestyrelse. 
  

Foreningen 

Bredballe Dancers er en godkendt forening, som udbyder Squaredans og Linedans til 

sine medlemmer. Der er flere hold af forskellig sværhedsgrad. 

Medlemmerne indbetaler årligt et medlems- og dansekontingent til klubbens konto. 

Bredballe Dancers er medlem af DAASDC og DGI. Der betales Koda afgift 2 gange 

årligt. 

Medlemsdata 

Denne registrering består af oplysninger om medlemmets 

 Navn 

 Fødselsdag og år 

 Telefonnummer 

 E-mailadresse 

 Dansehold 

De ovenfor nævnte data er nødvendige for at vide, hvem der er medlem, 

indberetning til statistik og for at kunne kontakte medlemmerne. 

Bestyrelsens medlemmer og instruktørerne har adgang til at se medlemslisterne. 

Danserne har adgang til at se navne på de dansere, de er på hold med. Kan ses via 

danselister som ligger fremme, da tilstedeværelse registreres af danserne selv. 

Nogen hold gør det via Doodle Appen. 

Alle mail, der sendes til medlemmerne, bliver sendt som bbc modtager incl. 

nyhedsbreve. 

Oplysningerne om medlemmerne opbevares i den tid medlemskabet fortsætter. 



 

Data i foreningen 

Bredballe Dancers har en bestyrelse:  

1 formand 

1 kasserer  

3 bestyrelsesmedlemmer 

Alle ovennævnte kan have navn, billede og kontaktdata liggende på foreningens 

hjemmeside. 

De nævnte poster bestrides for 2 år ad gangen. I forbindelse med tiltrædelse af 

posterne indhentes fremadrettet skriftligt samtykke hos de enkelte med henblik på 

formel accept. 

Efter hvert nyvalg redigeres hjemmesiden af klubbens webmaster. 

Implementering og vedligeholdelse 

Reglerne omkring persondata gennemgås en gang årligt på bestyrelsesmøde for at 

sikre, at der er viden om håndteringen og personbeskyttelsen efter 

persondataforordningen. 

Dataansvarlig: Den siddende bestyrelse 

Databehandler: Kassereren 
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