
Klubbens etik vedrørende håndtering af persondata

HvK behandler oplysninger om dit navn, adresse og telefonnummer samt løbsdeltagelse til brug for 
medlemsadministration, herunder kontingentopkrævning, betaling for løbsdeltagelse og 
indberetning til relevante myndigheder og organisationer, der kræver indberetning om HvK's 
medlemmer. Da klubbens medlemsadministration kun kan fungere, hvis oplysningerne er korrekte, 
skal du huske at ajourføre dine oplysninger og anføre eventuelle ændringer i navn, adresse, 
telefonnummer samt e-mail under "Min side" på hjemmesiden.

Der er hovedsagelig tale om oplysninger, som du har oplyst klubben om ved udfyldelse af din 
indmeldelsesblanket med personlige oplysninger. Medlemmer har adgang til alles navn, adresse, 
telefonnummer samt e-mail under ”Medlemslisten” på den del af hjemmesiden, der kun kan ses af 
andre medlemmer.

Dit navn og telefonnummer vil endvidere blive videregivet til rokort.dk, så du kan benytte vores 
elektroniske rokortsystem. Telefonnummer er obligatorisk af sikkerhedshensyn. Er du ikke skrevet 
ind, skal vi kunne kontakte dig – eller en kontaktperson, hvis nummer du har angivet – for at kunne 
afgøre, om der er tale om en forglemmelse, eller om der skal iværksættes en redningsaktion.

Deltager du i løb, vil dit navn og placering fremgå af en resultatliste, som er offentlig, og som kan 
ses af andre end medlemmer i klubben. Det gælder både løb, der er arrangeret af klubben, og 
eksterne løb.

Bestyrelsen giver enkeltpersoner adgang til de personoplysninger, som er nødvendige for, at de kan 
varetage deres arbejde for HvK. Det gælder bestyrelsesmedlemmer, IT administratorer, 
rokortadministrator samt kontingentopkræveren. Disse personer har pligt til at behandle 
oplysningerne fortroligt, og må ikke videregive oplysningerne til andre end relevante organisationer 
og myndigheder.

Klubben har et galleri med fotos fra arrangementer i HvK. Du må forvente, at der kan være 
harmløse situationsbilleder, hvor du er på. Du har selv mulighed for at uploade billeder, som kan 
have interesse for klubbens medlemmer. Andre kan have uploadet billeder, hvor du er med. Finder 
du et billede, hvor du er på, upassende, kan du selv slette det fra galleriet, eller bede om at få det 
slettet. Der må kun oploades billeder af harmløs karakter.


