Persondatapolitik for Nordsjælland Håndbold Aps
Vedtaget af bestyrelsen maj 2018 og opdateret løbende,

I selskabet (dataansvarlig)
Nordsjælland Håndbold Aps
Milnersvej 39
3400 Hillerød
Cvr nr. 27645410
Telefon 48 20 91 82
Mailadresse: info@nsj-h.dk.dk
Hjemmeside: https://www.nordsjaelland-haandbold.dk
har vi fastsat denne persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi indsamler, behandler
og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad
enten det er på vores hjemmeside, eller i et kundeforhold.
Vi respekter dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil
vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og
hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger.
Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest
for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og kontaktoplysninger i øvrigt,
uanset om det er kontakt til dig privat eller på din arbejdsplads.
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere den service og de ydelser, som du
vælger at aftage hos os, om det er på vores hjemmeside eller ved fysisk fremmøde.
Vi indsamler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i vores relation til dig, og
nødvendige for at optimere vores hjemmeside og vores ydelser i øvrigt.
- Når du benytter vores hjemmeside, herunder bestiller billetter/sæsonkort mv., indsamler vi
dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger
som udgangspunkt i 1 år fra seneste kontakt.
- Når du indgår i et kundeforhold med os, herunder bestiller billetter/sæsonkort mv.
Hvis du ikke efterfølgende indgår i en anden relation med os, opbevares dine oplysninger som
udgangspunkt i 5 år fra kundeforholdets afslutning.
- Når du kontakter os direkte i andre situationer, behandles dine kontaktoplysninger i vores
telefon- og/eller IT-systemer.
Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger i
op til 5 år fra seneste kontakt, afhængigt at kontaktes karakter.

Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke
uden dit samtykke.
Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig ved at kontakte os.
Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er formålstjenstligt for at levere den service
eller ydelse, du aftager fra os.
Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves
af lovgivningen.
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til brug for markedsføring overfor dig uden dit
samtykke. Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra os eller vores samarbejdspartnere
ved at kontakte os.
Hvis dine personoplysninger videregives til tredjelande, vil du blive oplyst om dette.
Når du får oplysning om, at andre dataansvarlige virksomheder behandler dine
personoplysninger, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har samme
persondatapolitik og persondatabehandling som os.
Vi indsamler dine personoplysninger fra dig. Herudover kan vi modtage oplysninger om dig
fra andre. Hvis dette er tilfældet, vil du få oplysning om dette ved vores første kontakt herefter.
Den nævnte oplysning kan blive givet ved en henvisning til denne persondatapolitik.
Vi sikrer dine personoplysninger ved både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den
måde beskytter vi dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller
uautoriseret videregivelse eller adgang.
Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende
vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores
behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
- Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.
- Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
- Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.
- Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har
ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra
opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

- Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte
markedsføring.
- Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én
dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.

UNDERLEVERANDØRER
Nordsjælland Håndbold anvender en række underleverandører, som er med til at levere de
services som er nødvendige for at kunne tilgodeser vores medarbejdere, partnere og fans.
Hver enkelt af disse services har en privatspolitik som vi har godkendt

Samarbejdspartner
Ticketmaster
SocialCee
SuperOffice

Economics
Weebly
Bolvig Løn Service
AIS
Ajourpress

Service
Salg af billet, indsamler emails på billetkøbere
Diverse konkurrencer, indsamler emails på
deltagere
CRM system for registrering af salgskontakter
og indgåede aftaler og til registering af
deltagere i erhvervsnetværk
Bogføringssystem.Indeholder leverandør
register med email på kontakt personer
Hoster vores webside, anvender cookies for
navigation
Behandler løninformation for vores
medabejdere.
Indeholder informationer om arbejdskader der
er anmeldt for vores medarbejdere
Nyhedsbreve . indeholder emails på
modtagere af nyhedsbreve

