OMBOLDs PERSONDATAPOLITIK
Beskyttelse af personoplysninger

OMBOLD respekterer brugernes privatliv og behandler persondata i overensstemmelse med Persondataloven
- og overholder derfor persondatalovens regler om behandling af personlige data. Persondata opbevares
sikkert og fortroligt.
Alle personoplysninger gemmes på computer med begrænset afgang - samt i passwordbeskyttede,
anerkendte cloudløsninger.
Indsamling og brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi
indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering på
eksempelvis hjemmeside. Her indsamles udelukkende kontaktoplysninger, der skal bruges til at kontakte dig
med relevante oplysninger om OMBOLDs aktiviteter.
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi anvender dine oplysninger så længe de er relevante for afholdelse af aktiviteter – og ikke længere end 36
mdr. efter endt aktivitet.
Cookies

Vi bruger cookies på hjemmesiden www.ombold.dk. Disse anvendes til at føre statistik over antallet af brugere
samt klikrater - ligesom de anvendes via Google Analytics til at se adfærd på hjemmesiden og forbedre
funktionalitet. Cookies anvendes udelukkende i anonymiseret form. Det er muligt at benytte sitet med session
cookies deaktiveret - Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.
Dataansvarlig

OMBOLD Gadefodbold er ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger.
OMBOLD Gadefodbold
CVR-nr: 3467 3802
Nyrnberggade 1, 2300 Kbh S
Mail: ombold@ombold.dk
Tlf: 6128 1149
Kontakt vedr. personoplysninger

Du har ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det
viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve
disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan kontakte os på ombold@ombold.dk, og får oplyst de data vi har
på dig, og bede om at få dem ændret eller fjernet.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til
Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Ændringer

Denne persondatapolitik kan ændres løbende.
Senest ændret: 19.5.2018

