
Hedens Golfklub - Persondata og privatlivspolitik 

 

I forbindelse med EU’s Persondataforordning, også kendt som GDPR (General Data Protection Regulation), 

som træder i kraft den 25. maj 2018, opretter vi i Hedens Golfklub vores egen Bruger- og 

Persondatabetingelser samt vores Privatlivspolitik. 

HedensGolfklub er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og 

vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hedens Golfklub kan 

kontaktes her: 

Hedens Golfklub  

Resenfeldevej 26 

7470 Karup 

CVR-nr.:  

Telefon: 43 26 27 00 

Mail: info@hedensgolfklub.dk 

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger 

Dine personoplysninger behandles til følgende formål: 

• udstedelse og fremsendelse af DGU-kort, herunder introduktionskort 

• udsendelse af magasinet Dansk Golf til alle golfspillere i Danmark 

• kontakt til dig om relevante forhold for golfspillere 

• kontakt klub frivillige og de af klubben oplyste kontaktpersoner med informationer relevante for 

den funktion du varetager i golfklubben  

• registrering af handicap samt udveksling af dette mellem klubber med forskellige 

administrationssystemer 

• registrering af handicaptællende scores samt udveksling af disse mellem klubber med forskellige 

administrationssystemer (primo 2019) 

• turneringsplanlægning og -afvikling, samt eventuel registrering på en eller flere ranglister (dette 

sker kun, hvis du tilmeldes en DGU turnering). 

• brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen 

• registrering og offentliggørelse af hole-in-one på golf.dk (sker kun, når du via egen klub har bedt 

om, at det registreres her) 

• opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og historiske formål – som fx 

klubmestremestre eller lign. 

• oplysninger om forældre/værge/kontaktperson til børn og unge under 18 år af hensyn til 

kontaktmuligheder vedrørende den barnets/den unges udøvelse af golfspillet 

mailto:info@hedensgolfklub.dk


• planlægning, afholdelse og kontakt vedrørende DGU kurser (dette sker kun, såfremt du tilmeldes 

kursus fra DGU) 

• udsendelse af nyhedsbreve 

 

Kategorier af personoplysninger der behandles, herunder retsgrundlaget 

Vi behandler personoplysninger på: 

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og 

kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt 

golfrelevante oplysninger som: nuværende og eventuel tidligere golfklub, spilleret, handicap, 

handicaptællende scores (primo 2019), turneringsresultater, ranglisteplaceringer, funktion i golfklubben, 

ind- og udmeldelsesdato, medlemskategori (fleks/fuldtid/junior osv.), DGU-kortnummer og pinkode til 

DGU-kort, samt ændringsdatoer for alle oplysninger.   

 

 

Bestyrelsen 

Hedens Golfklub 


